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พระราชบญัญัต ิ

คุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

โดยที่เปน็การสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองเด็ก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญตัิบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 

ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญตัิให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี ้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา่ “พระราชบัญญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี้ให้ใชบ้ังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึง่รอ้ยแปดสิบวนันับแต่วนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๙๔ ลงวนัที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตันิี้ 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถงึผู้ที่บรรลนุิติ

ภาวะด้วยการสมรส 
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“เด็กเรร่อ่น” หมายความวา่ เด็กที่ไม่มีบดิามารดาหรอืผู้ปกครองหรอืมีแตไ่ม่เลีย้งดูหรอืไม่

สามารถเลีย้งดูได้ จนเป็นเหตใุห้เด็กตอ้งเร่ร่อนไปในทีต่่าง ๆ หรอืเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวติเร่ร่อนจนนา่จะเกิด

อันตรายต่อสวัสดิภาพของตน 

“เด็กก าพรา้” หมายความวา่ เด็กที่บดิาหรอืมารดาเสยีชีวติ เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดา

หรอืไมส่ามารถสืบหาบิดามารดาได้ 

“เด็กที่อยูใ่นสภาพยากล าบาก” หมายความวา่ เด็กที่อยูใ่นครอบครัวยากจนหรอืบิดามารดา

หย่ารา้ง ทิง้รา้ง ถูกคุมขัง หรอืแยกกันอยู่และได้รับความล าบาก หรอืเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัว

เกินวัยหรอืก าลังความสามารถและสติปัญญา หรอืเด็กที่ไมส่ามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

“เด็กพกิาร” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย สมอง สติปัญญา หรือจติใจ 

ไม่วา่ความบกพร่องนั้นจะมมีาแต่ก าเนิดหรอืเกิดขึ้นภายหลงั 

“เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผดิ” หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่ประกอบ

อาชีพหรอืคบหาสมาคมกับบคุคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรอืขดัตอ่ศลีธรรมอนัด ีหรอือยู่ใน

สภาพแวดล้อมหรอืสถานทีอ่นัอาจชักน าไปในทางเสยีหาย  ทั้งนี ้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“นักเรยีน” หมายความว่า เดก็ซ่ึงก าลังรับการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามญัศึกษาและอาชีวศึกษาหรอืเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรอืเอกชน 

“นักศึกษา” หมายความวา่ เดก็ซ่ึงก าลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเทา่อยู่ใน

สถานศึกษาของรัฐหรอืเอกชน 

“บิดามารดา” หมายความวา่ บิดามารดาของเด็กไม่วา่จะสมรสกันหรอืไม่ 

“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลีย้งแม่เลีย้ง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจา้ง 

ตลอดจนบุคคลอืน่ซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลีย้งดหูรอืซึ่งเด็กอาศยัอยู่ด้วย 

“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลีย้งดอูย่างบุตร 

“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไมใ่ห้การอุปการะเลีย้งด ูอบรมสั่งสอน หรอื

พัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรอืจิตใจของเด็ก 

“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรอืละเว้นการกระท าด้วยประการใด ๆ จนเป็น

เหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรภีาพหรอืเกดิอันตรายแก่รา่งกายหรือจิตใจ การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้

กระท าหรอืประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแกร่า่งกายหรอืจิตใจหรอืขัดต่อกฎหมายหรอืศีลธรรมอัน

ด ี ทัง้นี ้ไม่วา่เด็กจะยินยอมหรอืไม่ก็ตาม 

“สืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การคน้หาและรวบรวมข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับบุคคลและน ามา

วิเคราะห์วนิิจฉัยตามหลักวชิาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวชิาการอื่นที่

เก่ียวข้องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น 

“สถานรับเลีย้งเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลีย้งและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกนิหกปีบรบิูรณ ์

และมีจ านวนตั้งแตห่กคนขึน้ไป ซึ่งเด็กไม่เกี่ยวข้องเปน็ญาตกิับเจ้าของหรอืผูด้ าเนนิการสถานรับเลีย้งเด็ก

ดังกล่าว  ทัง้นี ้ไม่รวมถงึสถานพยาบาลหรอืโรงเรยีนทั้งของรัฐและเอกชน 
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“สถานแรกรับ” หมายความวา่ สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเปน็การช่ัวคราวเพื่อสืบเสาะและ

พินิจเด็กและครอบครัว เพื่อก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่ เหมาะสมแก่เด็กแต่

ละราย 

“สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ าต้อง

ได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนตั้งแตห่กคนขึน้ไป 

“สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพือ่แกไ้ข

ความประพฤติ บ าบดั รักษา และฟื้นฟสูมรรถภาพทั้งทางดา้นรา่งกายและจิตใจแก่เด็กทีพ่ึงได้รับการคุ้มครอง

สวัสดภิาพ 

“สถานพัฒนาและฟื้นฟู” หมายความว่า สถานที่ โรงเรยีน สถาบัน หรอืศนูย์ที่จดัขึน้เพื่อให้

การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านรา่งกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการ

ฝึกอบรมอาชีพแกเ่ด็กที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรอืคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณพีิเศษ 

“สถานพนิิจ” หมายความวา่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดั และสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดี

เยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุม้ครองเด็ก 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาต ิ

“พนักงานเจา้หนา้ที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรแีต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้วา่ราชการจังหวัด” หมายความรวมถงึผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้วา่ราชการจังหวัด 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

และหมายความรวมถงึผู้ซ่ึงไดร้ับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ให้ศาลทีม่ีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวา่

ด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจพิจารณาพิพากษา

คดีตามพระราชบัญญตัินี ้เว้นแต่ในจังหวัดใดยังมไิด้เปดิท าการศาลเยาวชนและครอบครัวหรอืแผนกคดี

เยาวชนและครอบครัวขึน้ในศาลจังหวัด ใหศ้าลจงัหวดัมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรวีา่การกระทรวง

ยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรแีต่ละกระทรวงมีอ านาจแตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

กับออกกฎกระทรวงหรอืระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี ้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ

กระทรวงนั้น 
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กฎกระทรวงหรอืระเบียบนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุมครองเด็ก 

มาตรา ๗  ใหม้ีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยตุิธรรม ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ อัยการสงูสดุ ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสงัคมและ

สวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผู้พพิากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อ านวยการส านักงาน

ส่งเสรมิสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอาย ุเป็นกรรมการ และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์แตง่ตั้งจากผู้เช่ียวชาญซึ่งมี

ประสบการณใ์นการงานที่ท าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ์ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไมน่้อยกวา่เจด็ปี

วิชาชีพละสองคน โดยจะตอ้งมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้มี

ประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกวา่เจ็ดปอีีกสองคน โดยมีรอง

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปน็กรรมการและ

เลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเปน็สตรไีม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งขา้ราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์

ไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

มาตรา ๘  ใหส้ านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ท าหน้าที่

เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี ้

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 

(๒) ประสานงานและรว่มมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานเก่ียวกับการสงเคราะห ์คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสรมิความประพฤติเด็ก 

(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนให้บริการดา้นสงเคราะห์ คุ้มครองสวสัดภิาพ 

และสง่เสรมิความประพฤติเดก็

(๔) รวบรวมผลการวเิคราะห์ วิจัย ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 

รวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และสง่เสรมิความประพฤติเด็กของหน่วยงานของรัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหนง่เพราะครบวาระอาจได้รับการแต่งตัง้อีกได้ แต่ต้อง

ไม่เกนิสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรใีห้ออกเพราะบกพร่องหรอืไม่สุจรติต่อหน้าที ่มีความประพฤติเสือ่มเสยีหรอื

หย่อนความสามารถ 

(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สดุให้จ าคุก 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๖) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(๗) ขาดการประชุมตดิตอ่กันสามคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งกอ่นครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันตามมาตรา ๗ เป็นกรรมการแทน และให้ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน

อยู่ในต าแหน่งเทา่กับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยงัมไิด้มีการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม ่ให้กรรมการผูท้รงคุณวฒุิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหนา้ที่ไปพลาง

กอ่น 

มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจงึเป็นองคป์ระชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรอืไม่อาจ

ปฏิบัติหนา้ที่ได้ให้กรรมการซึง่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่งเปน็เสียงชีข้าด 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรเีก่ียวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการ

สงเคราะห ์คุม้ครองสวสัดภิาพ และส่งเสรมิความประพฤตเิด็กตามพระราชบัญญตัินี ้
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(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรใีนการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัตติาม

พระราชบัญญัตินี ้

(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวธิีการด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗ 

(๕) วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าที่ 

(๖) ให้ค าปรกึษา แนะน า และประสานงานแกห่น่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้าน

การศึกษา การสงเคราะห์ คุม้ครองสวัสดิภาพ และส่งเสรมิความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบ

ในสถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ สถานพฒันาและฟืน้ฟู สถาน

พินิจ หรอืสถานที่ที่เก่ียวขอ้งกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และสง่เสรมิความประพฤติเด็กทั้งของรัฐ

และเอกชน 

(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด รวมทั้งให้ค าแนะน าและเสนอแนะในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการสงเคราะห์ คุม้ครองสวัสดิภาพ และสง่เสรมิความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับ

จังหวัด 

(๘) ด าเนนิการอื่นใดที่เกี่ยวกบัการสงเคราะห ์คุม้ครองสวสัดิภาพ และสง่เสรมิความ

ประพฤติเด็ก 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ให้น าบทบญัญัติมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรอื

คณะท างาน โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้วา่ราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ทนกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผู้แทนกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแ้ทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส คนพิการ 

และผู้สงูอายุ ผูอ้ านวยการส านักพัฒนาชุมชน ผูอ้ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านักอนามยั และ

ผูอ้ านวยการส านักการแพทย ์เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้งจากผู้เช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณใ์นการงานที่ท าในวชิาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย 

แพทย์ วิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมีผูแ้ทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้มี

ประสบการณด์้านสวสัดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผูอ้ านวยการส านักสวสัดิการสังคม เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเปน็สตรไีม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตง่ตัง้ข้าราชการในส านักสวสัดิการสงัคมไม่

เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ประกอบด้วย ผู้วา่ราชการจังหวัด เป็น

ประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน

กรรมการ อัยการจังหวดั พัฒนาการจังหวดั แรงงานจงัหวดั ผู้อ านวยการเขตพืน้ที่การศกึษา นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรอืผู้แทนศาล

จังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัด หรอืผู้แทนกระทรวงยตุิธรรมซึ่งแตง่ตั้งจากข้าราชการในจังหวัดในกรณีที่จังหวดันั้นไมม่ีสถานพินิจ 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด เปน็กรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแตง่ตั้งจาก

ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณใ์นการงานที่ท าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย ์วิชาชีพ

ละสองคน โดยจะต้องมีผูแ้ทนจากภาคเอกชนอยา่งนอ้ยวิชาชีพละหนึง่คนและแต่งตัง้จากผู้มีประสบการณด์า้น

สวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสงัคมและสวสัดิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเปน็สตรไีม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นไม่เกนิสองคนเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการก็ได ้

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

บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การแต่งตัง้กรรมการแทน และการปฏิบตัิหน้าที่ของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนโุลม เว้นแตอ่ านาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 

๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรอืผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่

กรณี 

มาตรา ๑๙  ใหน้ าบทบัญญตัมิาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการประชุมและการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และ

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเดก็

จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการ

ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวสัดิภาพ และสง่เสรมิความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญตัินี้ 

(๒) ให้ค าปรกึษา แนะน า และประสานงานแกห่น่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้าน

การศึกษา การสงเคราะห์ คุม้ครองสวัสดิภาพ และส่งเสรมิความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบ
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ในสถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ สถานพฒันาและฟืน้ฟู สถาน

พินิจ หรอืสถานที่ที่เก่ียวขอ้งกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และสง่เสรมิความประพฤติเด็กของรัฐและ

เอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแตก่รณี 

(๓) ก าหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุม้ครองสวัสดิภาพ และส่งเสรมิความประพฤติเด็กในเขต

กรุงเทพมหานครหรอืเขตจงัหวัด แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดหาทนุเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และสง่เสรมิความประพฤติเด็กในเขต

กรุงเทพมหานครหรอืเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี และรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน และการ

จัดการทุนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหิารกองทุน 

(๕) ตรวจสอบหรอืเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชีแ้จงกรณมีีการปฏิบัติตอ่เด็กโดยมิชอบ 

(๖) เรยีกเอกสารหรอืพยานหลักฐานใด ๆ หรอืขอค าชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ

วินิจฉัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานเก่ียวกับการสงเคราะห์ และส่งเสรมิ

ความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจงัหวัด แลว้แต่กรณี แล้วรายงานผลตอ่คณะกรรมการ 

(๘) ด าเนนิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๑  ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามพระราชบัญญัตินีใ้ห้กรรมการและอนุกรรมการเป็นเจา้

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๒ 

การปฏบิัตติ่อเด็ก 

มาตรา ๒๒  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ

และไมใ่หม้ีการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม 

การกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ต่อเด็กหรอืไม ่ให้พจิารณาตามแนวทางที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓  ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลีย้งดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความ

ปกครองดูแลของตนตามสมควรแกข่นบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนีต้อ้งไม่ต่ ากว่า

มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของ

ตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรอืจิตใจ 

มาตรา ๒๔  ปลัดกระทรวง ผูว้่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการเขต นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอ ผู้

เป็นหัวหนา้ประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนา้ที่คุม้ครองสวัสดภิาพเด็กทีอ่ยู่ใน
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เขตพื้นที่ที่รับผดิชอบ ไม่วา่เดก็จะมีผูป้กครองหรอืไม่ก็ตาม รวมทั้งมอี านาจและหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ

สถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟืน้ฟู และสถาน

พินิจที่ตั้งอยู่ในเขตอ านาจ แลว้รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

กรุงเทพมหานคร หรอืคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพือ่ทราบ และให้มีอ านาจและหนา้ที่

เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕  ผู้ปกครองตอ้งไม่กระท าการ ดงัตอ่ไปนี้ 

(๑) ทอดทิง้เด็กไว้ในสถานรับเลีย้งเด็กหรอืสถานพยาบาลหรอืไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลีย้งเด็ก

หรอืที่สาธารณะหรอืสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลบัคนื 

(๒) ละทิง้เด็กไว ้ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดแูลสวัสดิภาพหรอืให้การเลีย้งดู

ที่เหมาะสม 

(๓) จงใจหรอืละเลยไม่ให้สิง่ทีจ่ าเป็นแก่การด ารงชีวติหรอืสขุภาพอนามยัจนนา่จะเกิด

อันตรายแก่ร่างกายหรอืจิตใจของเด็ก 

(๔) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจรญิเติบโตหรอืพัฒนาการของเด็ก 

(๕) ปฏิบัติตอ่เด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

มาตรา ๒๖  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอืน่ ไม่วา่เด็กจะยนิยอมหรอืไม ่ห้ามมใิห้

ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี ้

(๑) กระท าหรอืละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อรา่งกายหรอืจิตใจของเด็ก 

(๒) จงใจหรอืละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวติหรอืรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความ

ดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรอืจิตใจของเด็ก 

(๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสรมิ หรอืยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรอืน่าจะท าให้

เด็กมีความประพฤติเสีย่งต่อการกระท าผิด 

(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรด่้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรอืยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่

มิใช่ญาตขิองเด็ก เว้นแต่เปน็การกระท าของทางราชการหรอืไดร้ับอนญุาตจากทางราชการแลว้ 

          (๕) บงัคับ ขู่เขญ็ ชักจูง สง่เสรมิ ยนิยอม หรอืกระท าด้วยประการใดให้เดก็ไปเป็นขอทาน เด็ก

เรร่อ่น หรอืใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรอืการกระท าผิด หรอืกระท าด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 

(๖) ใช้ จา้ง หรอืวานเด็กให้ท างานหรอืกระท าการอันอาจเปน็อันตรายแก่ร่างกายหรอืจิตใจมี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรอืขดัขวางต่อพัฒนาการของเด็ก 

(๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยยุง ส่งเสรมิ หรอืยนิยอมให้เดก็เล่นกีฬาหรอืให้กระท าการใด

เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเปน็การขัดขวางต่อการเจรญิเติบโตหรอืพฒันาการของเด็กหรอื

มีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก 
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(๘) ใช้หรอืยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่วา่ชนิดใดหรอืเข้าไปในสถานที่เลน่การพนัน สถาน

คา้ประเวณ ีหรอืสถานที่ที่หา้มมิให้เด็กเข้า 

(๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยยุง ส่งเสรมิ หรอืยนิยอมให้เดก็แสดงหรอืกระท าการอันมี

ลักษณะลามกอนาจาร ไม่วา่จะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรอืเพื่อการใด 

(๑๐) จ าหนา่ย แลกเปลีย่น หรอืให้สุราหรอืบุหรี่แก่เด็ก เวน้แต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอืน่ที่หนักกว่าก็ใหล้งโทษตาม

กฎหมายนั้น 

มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาหรอืเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรอืสื่อสารสนเทศประเภทใด 

ซึ่งข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็กหรอืผูป้กครอง โดยเจตนาที่จะท าให้เกดิความเสยีหายแก่จติใจ ชื่อเสียง เกยีรติคุณ 

หรอืสิทธิประโยชนอ์ื่นใดของเด็ก หรอืเพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

มาตรา ๒๘  ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน 

และพัฒนาเด็กได้ไม่วา่ด้วยเหตุใด หรอืผู้ปกครองกระท าการใดอันน่าจะเกดิอันตรายต่อสวัสดิภาพหรอืขัดขวางต่อ

ความเจริญเติบโตหรอืพัฒนาการของเด็กหรอืให้การเลีย้งดโูดยมิชอบ หรือมีเหตุจ าเป็นอืน่ใดเพื่อประโยชนใ์น

การสงเคราะห์หรอืคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรอืป้องกนัมิใหเ้ด็กได้รับอันตรายหรอืถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรม พนักงานเจา้หน้าทีต่้องด าเนินการให้การสงเคราะหห์รอืคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙  ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจ าต้องได้รับการสงเคราะหห์รอืคุ้มครองสวสัดิ

ภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะต้องให้การชว่ยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจา้หน้าที ่พนักงานฝ่าย

ปกครองหรอืต ารวจ หรอืผู้มหีน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้า 

แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรอืเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว้

รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรอืนายจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเดก็ที่เป็นศิษย์หรอืลูกจ้าง จะต้องรายงานให้พนักงาน

เจา้หน้าทีห่รอืผู้มหีน้าที่คุ้มครองสวสัดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรอืพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจทราบ

โดยมิชักช้า หากเป็นที่ปรากฏชัดหรอืน่าสงสัยวา่เด็กถูกทารุณกรรมหรอืเจ็บป่วยเนื่องจากการเลีย้งดโูดยมิ

ชอบ 

การแจง้หรอืการรายงานตามมาตรานี ้เมือ่ได้กระท าโดยสุจรติย่อมได้รับความคุม้ครองและ

ไม่ต้องรับผดิทั้งทางแพง่ ทางอาญาหรอืทางปกครอง 

มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัินี ้ให้พนักงานเจา้หนา้ที่ตาม

หมวด ๓ และหมวด ๔ มีอ านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี ้

(๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์

ขึน้ถงึพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจคน้ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าทารุณกรรมเด็ก มีการกักขังหรอื

เลีย้งดูโดยมิชอบ แตใ่นกรณีมเีหตุอันควรเช่ือว่าหากไมด่ าเนนิการในทันทีเด็กอาจได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย
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หรือจิตใจ หรือถูกน าพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือ ก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลาภายหลัง

พระอาทิตย์ตกได ้

(๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตอุันควรสงสยัว่าเด็กจ าต้องได้รับการสงเคราะหห์รอืคุ้มครองสวัสดิ

ภาพ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุม้ครองสวัสดิภาพเด็กอาจน าตัวเด็กไปยังที่ท าการ

ของพนักงานเจา้หน้าที ่เพื่อทราบข้อมูลเก่ียวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่  ทั้งนี ้จะต้อง

กระท าโดยมิชักช้า แต่ไม่วา่กรณีใดจะกักตัวเด็กไว้นานเกนิกว่าสิบสองช่ัวโมงไม่ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้

ปฏิบัติตาม (๖) ระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแลจะต้องให้การอุปการะเลีย้งดูและหากเจ็บปว่ยจะตอ้งให้การ

รักษาพยาบาล 

(๓) มีหนงัสอืเรียกผู้ปกครอง หรอืบุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยค าหรอืข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ

ความเป็นอยู ่ความประพฤติ สุขภาพ และความสมัพันธใ์นครอบครัวของเด็ก 

(๔) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผูป้กครองของเด็ก นายจ้างหรอืผู้ประกอบการ เจ้าของหรอืผู้

ครอบครองสถานที่ที่เด็กท างานหรอืเคยท างาน อาศัยหรอืเคยอาศัยอยู่ เจ้าของหรอืผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล

สถานศึกษาที่เด็กก าลังศึกษาหรอืเคยศึกษา หรอืผู้ปกครองสวัสดิภาพ ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเก่ียวกับสภาพ

ความเป็นอยู ่การศึกษา การท างาน หรอืความประพฤติของเด็กมาให้ 

(๕) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจ้างของ

เด็ก สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข้องด้วย ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ

อาทิตย์ตกเพื่อสอบถามบุคคลที่อยูใ่นที่นัน้ ๆ และรวบรวมข้อมูลหรอืหลักฐานเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู ่

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว การเลีย้งดู อุปนสิัย และความประพฤติของเด็ก 

(๖) มอบตัวเด็กให้แกผู่้ปกครองพรอ้มกับแนะน าหรอืตักเตอืนผู้ปกครองใหดู้แลและอุปการะ

เลีย้งดูเด็กในทางที่ถูกตอ้ง เพือ่ให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 

(๗) ท ารายงานเก่ียวกับตัวเดก็เพื่อมอบให้แกส่ถานแรกรับในกรณีมีการส่งเด็กไปยงัสถาน

แรกรับหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเมื่อมีการรอ้งขอ 

เด็กที่อยู่ในความดูแลของพนกังานเจา้หน้าที่จะต้องได้รับการอุปการะเลีย้งดูและได้รับ

การศึกษาอย่างเหมาะสม และก่อนที่จะจัดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู จะต้องปรกึษากับผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเท่าทีส่ามารถกระท าได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวกอ่น และ

ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจา้หน้าที่ให้เปน็ไปตามแบบที่รัฐมนตรกี าหนดโดยประกาศในราช

กจิจานุเบกษา 

มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด ๓ 

การสงเคราะหเด็ก

มาตรา ๓๒  เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ได้แก ่

(๑) เด็กเรร่อ่น หรอืเด็กก าพรา้ 

(๒) เด็กที่ถูกทอดทิง้หรอืพลดัหลง ณ ทีใ่ดที่หนึ่ง 

(๓) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลีย้งดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจ าคุก กักขัง พิการ 

ทุพพลภาพ เจ็บปว่ยเรือ้รัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หยา่ ถูกทิง้รา้ง เป็นโรคจิตหรอืโรคประสาท 

(๔) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรอืประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อ

พัฒนาการทางรา่งกายหรอืจติใจของเด็กที่อยูใ่นความปกครองดูแล 

(๕) เด็กที่ได้รับการเลีย้งดโูดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าหรอืแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรอืตกอยู่ในภาวะอืน่ใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทาง

ศีลธรรมอนัดหีรอืเป็นเหตุให้เกดิอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 

(๖) เด็กพกิาร 

(๗) เด็กที่อยูใ่นสภาพยากล าบาก 

(๘) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓  ในกรณีพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืผู้มหีน้าที่คุ้มครองสวสัดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรอืพบเห็นเด็กที่พงึได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ ให้พจิารณาให้การ

สงเคราะหต์ามวธิีการที่เหมาะสม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความช่วยเหลอืและสงเคราะห์แกเ่ด็กและครอบครัวหรอืบุคคลที่อุปการะเลีย้งดูเด็ก

เพื่อให้สามารถอุปการะเลีย้งดูเด็กไดต้ามมาตรา ๒๓ 

(๒) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลีย้งดู

ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกนิหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตาม (๑) ได ้

(๓) ด าเนนิการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอืน่ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับเด็ก

เป็นบุตรบุญธรรม 

(๔) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรอืสถานรับเลีย้งเด็กที่เหมาะสมและ

ยินยอมรับเด็กไวอุ้ปการะ 

(๕) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 

(๖) สง่เด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 

(๗) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรอืฝึกหดัอาชีพ หรอืสง่เด็กเข้าบ าบดัฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรอื

ฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟื้นฟู หรอืส่งเด็กเข้าศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัดหรอืสถานที่

ทางศาสนาอื่น ที่ยนิยอมรับเดก็ไว้ 
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วิธีการให้การสงเคราะหต์ามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด และไม่

ว่ากรณีใด ๆ การด าเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

ความยินยอมดังกล่าวตอ้งท าเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด หรอืยนิยอมดว้ยวาจาต่อหน้าพยาน

อย่างน้อยสองคน ในกรณีที่ผูป้กครองไม่ให้ความยนิยอมโดยไมม่ีเหตอุันควรหรอืไม่อาจให้ความยนิยอมได้ ให้

ปลัดกระทรวงหรอืผู้วา่ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณ ีมอี านาจส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะหต์ามวธิีการดังกล่าว

ได้  ทั้งนี ้ปลัดกระทรวงหรอืผูว้่าราชการจังหวัดต้องฟงัรายงานและความเหน็ของผู้เช่ียวชาญในสาชาวิชาชพี

สังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน 

ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจก าหนดระยะเวลาในการ

สงเคราะห์เด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) แต่ถา้มีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรอืย่นระยะเวลาที่

ก าหนดไว้แล้วกไ็ด้ตามแต่เห็นสมควร ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่รบีด าเนินการจัดให้เด็ก

สามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้า 

ในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองรอ้งขอและแสดงให้เห็นวา่สามารถ

ปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่งให้เด็กพน้

จากการสงเคราะห์และมอบตวัเด็กให้แกผู่้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้ แม้วา่ยงัไม่ครบก าหนดระยะเวลาใน

การสงเคราะห์ก็ตาม 

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่

จ าเป็นจะตอ้งได้รับการสงเคราะห์ตอ่ไป ปลดักระทรวงหรอืผู้วา่ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณ ีอาจสัง่ให้บุคคล

นั้นได้รับการสงเคราะหต์่อไปจนอายุยีส่ิบปีบริบูรณ์ก็ได้ แตถ่า้มีเหตุจ าเปน็ต้องให้การสงเคราะห์ต่อไปอีกและ

บุคคลนั้นมิได้คัดคา้น ปลัดกระทรวงหรอืผู้วา่ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้สงเคราะห์บุคคลนั้นต่อไป

ตามความจ าเป็นและสมควร แต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบรบิูรณ ์

มาตรา ๓๔  ผู้ปกครองหรือญาติของเด็ก อาจน าเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ที่กรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการหรอืส านักงานพัฒนาสงัคมและสวัสดิการจังหวดั หรอืที่สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห ์หรอืสถานพัฒนาและฟื้นฟูของเอกชน เพือ่ขอรบัการสงเคราะห์ได้ 

กรณีมีการน าเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรอืส านักงาน

พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถ้าเป็นเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

พิจารณาให้การสงเคราะห์ที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาวธิีการ

สงเคราะห์ที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได้ จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับกอ่นก็ได้ 

กรณีมีการน าเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถาน

พัฒนาและฟื้นฟูเด็กของเอกชน ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อพนักงาน เจา้หน้าที่

เพื่อพิจารณาด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 

มาตรา ๓๕  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

พบเห็นเด็กที่พงึได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรอืได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้
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สอบถามเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ถา้เด็กเจ็บป่วยหรอืจ าต้องตรวจสุขภาพหรอืเป็นเด็กพิการต้องรบีจัดให้มี

การตรวจรักษาทางรา่งกายและจิตใจทันที หากเป็นเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พจิารณาให้การ

สงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และไม่วา่กรณีใดให้พยายามด าเนินการเพื่อให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัว

โดยเร็ว แต่หากปรากฏวา่สภาพครอบครัวหรอืสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะที่จะให้เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว และมี

เหตุจ าเป็นที่จะต้องให้การคุม้ครองสวัสดิภาพแกเ่ด็ก พนักงานเจา้หน้าที่จะใช้มาตรการคุม้ครองสวัสดิภาพแก่

เด็กตามหมวด ๔ ก็ได ้

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

ว่าเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดและพึงได้รับการคุม้ครองสวัสดิภาพ ให้ปลัดกระทรวงหรอืผู้วา่ราชการจังหวัด 

แล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งให้ใช้มาตรการคุม้ครองสวัสดิภาพแกเ่ด็กตามหมวด ๔ ได ้

มาตรา ๓๗  เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรอืสถานพัฒนาและฟื้นฟูได้รับตัวเดก็ไว้

ตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรอื (๗) ให้ผูป้กครองสวัสดิภาพรบีสืบเสาะและพินิจเกีย่วกับตวัเด็กและครอบครัว 

และเสนอความเหน็เก่ียวกับวธิีการสงเคราะห์หรอืคุ้มครองสวัสดภิาพเด็กแตล่ะคนพรอ้มด้วยประวัตไิปยงั

ปลัดกระทรวงหรอืผู้วา่ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณ ีโดยมิชักช้า และให้ปลดักระทรวงหรอืผู้ว่าราชการจังหวดั

สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กเข้ารับการ

สงเคราะห์โดยผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับก าหนด

ระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรอืกรณทีี่ผูป้กครองยื่นค ารอ้งขอรับเด็กไปปกครองดูแลเองแต่ได้รับ

การปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรอืผู้ว่าราชการจังหวดัตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ ผู้ปกครองย่อมมีสิทธิน าคดี

ไปสู่ศาลตามมาตรา ๕ ในเขตท้องที่นั้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผู้ปกครองซึ่งได้รับเด็กกลับมาอยู่ในความดูแล มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะ

ให้การเลีย้งดูโดยมิชอบแกเ่ด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรอืผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ให้

ค าแนะน าแกผู่้ปกครอง หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าก็ให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวง ผู้วา่ราชการจังหวัด 

นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี เพื่อเรยีกผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนว่าจะไม่

กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการให้การเลีย้งดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก และให้วางประกันไว้เป็นจ านวนเงินตาม

สมควรแกฐ่านานุรูป แต่จะเรยีกประกันไว้ได้ไม่เกนิระยะเวลาสองป ีถา้กระท าผดิทัณฑบ์นให้ริบเงินประกันเป็น

ของกองทนุคุม้ครองเด็กตามมาตรา ๖๙ 

การให้ค าแนะน าหรอืการเรยีกประกันให้ค านึงถงึฐานะทางเศรษฐกจิของผู้ปกครอง และ

ประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็นส าคัญ 
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หมวด ๔ 

การคุมครองสวัสดภิาพเด็ก 

มาตรา ๔๐  เด็กที่พงึได้รับการคุ้มครองสวัสดภิาพ ได้แก่ 

(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม 

(๒) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผดิ 

(๓) เด็กที่อยูใ่นสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวสัดภิาพตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑  ผูใ้ดพบเหน็หรอืประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อวา่มีการกระท าทารุณกรรมต่อเด็ก

ให้รีบแจ้งหรอืรายงานตอ่พนกังานเจา้หน้าที ่พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ หรอืผู้มหีน้าที่คุ้มครองสวัสดิ

ภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

เมื่อพนักงานเจา้หน้าที ่พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ หรอืผู้มีหนา้ที่คุม้ครองสวัสดิภาพ

เด็กตามมาตรา ๒๔ ได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นผู้พบเห็นหรอืประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการ

กระท าทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอ านาจเข้าตรวจคน้และมีอ านาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็ก

เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด 

การแจง้หรอืการรายงานตามมาตรานี ้เมือ่ได้กระท าโดยสุจรติย่อมได้รับความคุม้ครองและ

ไม่ต้องรับผดิทั้งทางแพง่ ทางอาญาหรอืทางปกครอง 

มาตรา ๔๒  การด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องรบีจัดให้มี

การตรวจรักษาทางรา่งกายและจิตใจทันที ถา้พนักงานเจา้หน้าที่เหน็สมควรต้องสืบเสาะและพินิจเก่ียวกับเด็ก

และครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจสง่ตัวเด็กไปสถานแรกรับกอ่นไดห้รอื

ถา้จ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์ก็ให้พจิารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และถ้าจ าเป็นต้องให้การฟื้นฟู

สภาพจิตใจก็ให้รีบส่งเด็กไปยงัสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟ ูหรอืสถานที่อื่นใดตามวรรคหนึง่ ระหว่าง

การสืบเสาะและพนิิจเพื่อหาวธิีการคุม้ครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระท าไดไ้ม่เกนิเจด็วัน แต่ในกรณีที่มี

เหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่หรอืพนักงานอัยการจะยื่นค ารอ้งขอต่อศาล

ตามมาตรา ๕ เพื่อมีค าสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกนิสามสิบวันกไ็ด ้

มาตรา ๔๓  กรณีที่ผู้ปกครองหรอืญาติของเด็กเป็นผู้กระท าทารุณกรรมต่อเด็ก ถา้มีการ

ฟ้องคดีอาญาแก่ผูก้ระท าผิดและมีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้ถูกฟอ้งนั้นจะกระท าทารุณกรรมแกเ่ด็กอีก ก็ให้ศาลที่

พิจารณาคดีนั้นมีอ านาจก าหนดมาตรการคุมความประพฤติผูน้ั้น ห้ามเข้าเขตก าหนด หรอืห้ามเข้าใกล้ตัวเด็ก

ในระยะที่ศาลก าหนด เพื่อป้องกันมิให้กระท าการดงักล่าวและจะสั่งให้ผูน้ัน้ท าทัณฑ์บนตามวิธีการที่ก าหนดไว้

ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยกไ็ด้ 
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หากยังไม่มีการฟ้องคดอีาญาหรอืไม่ฟอ้งคดีอาญาแต่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระท า

ทารุณกรรมแกเ่ด็กอีก ให้พนกังานเจา้หน้าที ่พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ ผูม้ีหนา้ที่คุ้มครองสวัสดิภาพ

เด็กตามมาตรา ๒๔ หรอืพนักงานอยัการยืน่ค าขอตอ่ศาลตามมาตรา ๕ เพื่อออกค าสั่งมใิห้กระท าการ

ดังกล่าวโดยก าหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันด้วยก็ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึง่และวรรคสอง หากศาลเห็นวา่มีเหตจุ าเป็นเร่งด่วนเพือ่คุม้ครองเด็กมิ

ให้ถูกกระท าทารุณกรรมอีก ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งให้ต ารวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระท าทารุณกรรมแกเ่ด็กมา

กักขังไว้มีก าหนดคร้ังละไม่เกนิสามสิบวัน 

การพจิารณาออกค าสัง่หรอืการเรยีกประกันตามมาตรานี ้ให้ค านึงถงึประโยชนส์ูงสุดของ

เด็กเป็นส าคัญ 

มาตรา ๔๔  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรอืผู้มีหน้าที่คุม้ครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

พบเห็นหรอืได้รับแจง้จากผู้พบเห็นเด็กที่เสีย่งตอ่การกระท าผิดให้สอบถามเด็กและด าเนนิการหาข้อเท็จจรงิ

เก่ียวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลีย้งด ูอปุนิสัย และความ

ประพฤติของเด็กเพื่อทราบขอ้มูลเก่ียวกับเด็ก และถ้าเหน็ว่าจ าเป็นต้องคุม้ครองสวสัดภิาพแกเ่ด็ก โดยวิธสี่ง

เข้าสถานคุม้ครองสวัสดิภาพหรอืสถานพัฒนาและฟื้นฟูก็ให้เสนอประวัติพร้อมความเหน็ไปยังปลดักระทรวง

หรอืผู้ว่าราชการจังหวดั แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสัง่ให้ใชว้ิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก 

ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรอืผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เห็นว่าเด็ก

จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พจิารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ แต่ถา้เหน็ว่ายังไม่สมควรส่งตัว

เด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ หรอืสถานพัฒนาและฟื้นฟู ก็ใหม้อบตัวเด็กแก่

ผู้ปกครองหรอืบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา 

๔๘ หรือไม่ก็ได้ และเมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแล้วอาจจะ

วางข้อก าหนดเพือ่ป้องกนัมิให้เด็กมีความประพฤติเสียหาย หรอืเสี่ยงต่อการกระท าผิด โดยให้ผูป้กครองหรอื

บุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรอืหลายข้อตามความเหมาะสม ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ระมัดระวงัมใิห้เด็กเข้าไปในสถานทีห่รอืท้องที่ใดอันจะจงูใจให้เด็กประพฤติตนไมส่มควร 

(๒) ระมัดระวงัมใิห้เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคนื เว้นแตม่ีเหตุจ าเป็นหรอืไป

กับผูป้กครอง 

(๓) ระมัดระวงัมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรอืคณะบคุคลที่จะชักน าไปในทางเสือ่มเสีย 

(๔) ระมัดระวงัมิให้เด็กกระท าการใดอนัเป็นเหตุให้เด็กประพฤติเสียหาย 

(๕) จัดให้เด็กได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สตปิัญญา และความสนใจของเด็ก 

(๖) จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนดัและความสนใจของเด็ก 

(๗) จัดให้เด็กกระท ากจิกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตอ่สงัคม 
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หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรอืผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนด

ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให้พนักงานเจา้หน้าทีห่รอืผู้มี

หน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล 

มาตรา ๔๕  หา้มมใิห้เด็กซือ้หรอืเสพสุราหรอืบุหรี ่หรอืเขา้ไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการ

จ าหน่ายหรอืเสพสุราหรอืบุหร่ี หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจา้หน้าที่สอบถามเด็กเพื่อทราบขอ้มูลเก่ียวกับเด็กและมี

หนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อปรกึษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ท าทัณฑ์บน หรอืมีขอ้ตกลง

รว่มกันเกี่ยวกับวธิีการและระยะเวลาในการจดัให้เด็กท างานบรกิารสังคมหรอืท างานสาธารณประโยชน์ และ

อาจวางขอ้ก าหนดให้ผูป้กครองต้องปฏิบตัิขอ้ใดข้อหนึ่งหรอืหลายข้อตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรอืวาง

ข้อก าหนดอื่นใดเพือ่แก้ไข หรอืป้องกันมิให้เด็กกระท าความผิดขึ้นอีกก็ได้ 

หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝา่ฝืนบทบัญญตัิในวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๓๙ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การวา่กล่าวตักเตอืน ท าทัณฑ์บน และจดัให้เด็กท างานบรกิารสังคมหรอืท างาน

สาธารณประโยชนต์ามวรรคหนึ่ง ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ปลดักระทรวงหรอืผู้ว่าราชการจังหวดัสั่งใหส้่งเด็กเข้ารับการคุม้ครอง

สวัสดภิาพ หรอืในกรณีพนักงานเจา้หน้าที่ออกข้อก าหนดให้เด็กท างานบรกิารสังคมหรอืท างาน

สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔๕ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕ ภายใน

หนึ่งรอ้ยยีส่ิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

มาตรา ๔๗  วิธีการด าเนินการคุม้ครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้

เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๕ 

ผูคุมครองสวัสดภิาพเด็ก 

มาตรา ๔๘  ในการด าเนินการสงเคราะห์ คุ้มครองสวสัดิภาพ และส่งเสรมิความประพฤติแก่

เด็กตามพระราชบัญญตัินี้หรอืกฎหมายอืน่ ถา้พนักงานเจา้หน้าที่เหน็ว่ามีเหตสุมควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวสัดิ

ภาพเด็กเพื่อก ากับดูแลเด็กคนใด ก็ใหย้ื่นค าขอต่อปลัดกระทรวงหรอืผู้ว่าราชการจังหวดั แล้วแต่กรณ ีให้

แต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าที่ นักสังคมสงเคราะห ์หรอืบุคคลทีส่มัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุม้ครองสวัสดิ

ภาพเด็ก โดยจะก าหนดสถานที่อยู่อาศัยของเด็กทีอ่ยู่ในการก ากับดูแลของผู้คุ้มครองสวสัดิภาพเด็กด้วยก็ได้ 

กรณีที่เด็กพ้นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวัสดิ

ภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูแล้ว ถา้มีเหตุผลสมควรก็ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวง
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หรอืผู้ว่าราชการจังหวดั แล้วแต่กรณี ให้ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที่ นักสงัคมสงเคราะห ์หรอืบุคคลที่สมัครใจและมี

ความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดภิาพเด็กได้ 

การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กใหม้ีระยะเวลาคราวละไม่เกนิสองปี 

มาตรา ๔๙  ผู้คุ้มครองสวสัดภิาพเด็กมีอ านาจและหน้าที ่ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษา แนะน า และตักเตือนเก่ียวกับเรื่องความประพฤต ิการศึกษา 

และการประกอบอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในการก ากับดูแล 

(๒) เยี่ยมเยียน ให้ค าปรกึษา และแนะน าแกผู่้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลีย้ง

ดูเด็กที่อยูใ่นการก ากับดูแล 

(๓) จัดท ารายงานและความเห็นเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและของผู้ปกครองเสนอ

ต่อปลดักระทรวง ผู้วา่ราชการจังหวัด พนักงานเจา้หน้าที ่ผู้ปกครองสวัสดภิาพ คณะกรรมการ 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรอืคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณ ีเพื่อ

ด าเนินการต่อไป 

มาตรา ๕๐  ห้ามมิให้ผูป้กครองสวัสดิภาพหรอืผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยชื่อตัว ชื่อ

สกุล ภาพหรอืขอ้มลูใด ๆ เก่ียวกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลกัษณะที่น่าจะเกิดความเสยีหายแก่ช่ือเสียง เกียรติ

คุณ หรอืสิทธิประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ่งของเด็กหรอืผู้ปกครอง 

บทบัญญัติในวรรคหนึง่ใหใ้ช้บังคับแก่พนักงานเจา้หน้าที ่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 

และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึ่งได้ล่วงรูข้้อมูลดังกล่าวเนื่องในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน

ด้วย โดยอนุโลม 

ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาหรอืเผยแพรท่างสื่อมวลชนหรอืสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลที่

เปิดเผยโดยฝ่าฝนืบทบัญญัตใินวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง 

หมวด ๖ 

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดภิาพ 

และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

มาตรา ๕๑  ปลัดกระทรวงมอี านาจจดัตัง้สถานรับเลีย้งเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์

สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟ ูได้ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ

จัดตั้งสถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพัฒนาและฟืน้ฟู

ภายในเขตจังหวัดนั้น 
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หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและด าเนนิ

กจิการได้เฉพาะสถานรับเลีย้งเด็ก โดยแจ้งให้ปลัดกระทรวงหรอืผู้วา่ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ และให้

ปลัดกระทรวงหรอืผู้วา่ราชการจังหวัดแนะน าหรอืสนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินการดังกล่าว 

มาตรา ๕๒  ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๑ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ตอ้งขอรับใบอนุญาตตอ่ปลัดกระทรวงหรอื

ผู้วา่ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายใุบอนุญาต การให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารดุ การออกใบแทนใบอนุญาต และการ

เพิกถอนใบอนุญาต ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้เสีย

คา่ธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๓  ให้ปลดักระทรวง ผู้วา่ราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครอง

เด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ก ากับดูแลและสง่เสรมิสนับสนุนการด าเนินงาน

ของสถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟืน้ฟูที่อยู่

ในเขตพื้นที่ที่รับผดิชอบ 

มาตรา ๕๔  ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพัฒนา

และฟื้นฟูจะต้องไมด่ าเนนิกจิการในลักษณะแสวงหาก าไรในทางธุรกจิ และต้องมีผูป้กครองสวัสดิภาพเป็น

ผู้ปกครองดูแลและบงัคับบัญชา 

การด าเนินงานของสถานทีต่ามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

มาตรา ๕๕  ให้ปลดักระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด มอี านาจแตง่ตั้งหรอืถอดถอน

ผู้ปกครองสวัสดภิาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพัฒนาและฟืน้ฟู 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖  ผู้ปกครองสวสัดภิาพของสถานแรกรับมีอ านาจและหนา้ที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับตัวเด็กที่จ าตอ้งได้รับการสงเคราะหห์รอืคุ้มครองสวสัดิภาพไว้เพื่อสืบเสาะและพินจิ

เด็กและครอบครัว วินิจฉัยก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรอืคุม้ครองสวัสดิภาพแก่เด็กแต่ละคน 

ถา้จ าเป็นอาจรับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลช่ัวคราวไดไ้ม่เกนิสามเดือน 

(๒) สืบเสาะและพินิจเก่ียวกับอาย ุประวัต ิความประพฤต ิสติปัญญา การศึกษาอบรม 

สุขภาพ ภาวะแห่งจติ นสิัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จ าตอ้งได้รับการสงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวัสดิภาพ 

รวมทั้งของผู้ปกครอง หรอืบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ท าให้

เด็กตกอยู่ในสภาวะจ าต้องไดร้ับการสงเคราะห์หรอืคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงานไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(๓) จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจติ พรอ้มทั้งด าเนินการรักษาเยียวยาแก่เดก็ที่

อยู่ในความปกครองดูแล 

(๔) จัดที่พักอาศยั ทีห่ลับนอน เคร่ืองนุ่งห่ม ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจดัอาหารให้

ถูกอนามัยและเพยีงพอแก่เดก็ที่อยู่ในความปกครองดูแล 

(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้

เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๖) จัดส่งเด็กที่ไดด้ าเนนิการตาม (๑) และ (๒) ไปยงัสถานสงเคราะห ์สถานพัฒนาและฟื้นฟู 

โรงเรยีน หรอืสถานที่อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรอืคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้เหมาะสมกับวัย

และสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๗) มอบตัวเด็กแกผู่้ปกครอง หรอืบุคคลที่เหมาะสมและยนิยอมรับเด็กไว้อุปการะเลีย้งดู 

และถา้เห็นสมควรอาจยื่นค าขอให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้คุม้ครอง

สวัสดภิาพแก่เด็กตามมาตรา ๔๘ 

(๘) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลอืแก่ผูป้กครอง ในกรณทีี่เด็กจ าต้องได้รับการ

สงเคราะหห์รอืคุ้มครองสวสัดภิาพ 

ผู้ปกครองสวัสดภิาพของสถานแรกรับต้องด าเนินการให้เดก็สามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครอง

กอ่น ส่วนการจัดให้เด็กไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ หรอืสถานพัฒนาและฟื้นฟ ูให้

ด าเนินการเป็นวิธสีุดท้าย 

มาตรา ๕๗  ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเด็กที่

จ าต้องได้รับการสงเคราะหห์รอืคุ้มครองสวัสดิภาพทุกคนไว้อุปการะเลีย้งดู 

มาตรา ๕๘  ผู้ปกครองสวสัดภิาพของสถานสงเคราะห์มีอ านาจและหนา้ที่ตามมาตรา ๕๖ 

(๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้มอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึกหดัอาชีพแกเ่ด็กทีอ่ยู่ในความปกครองดูแลของ

สถานสงเคราะหใ์ห้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 

(๒) จัดบรกิารแนะแนว ให้ค าปรกึษา และช่วยเหลือแก่ผูป้กครอง 

(๓) สอดส่องและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถาน

สงเคราะห์ไปแล้ว เพื่อเป็นการสงเคราะห์หรอืคุม้ครองสวัสดิภาพแกเ่ด็กที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิให้กลับไปสู่

สภาพเดมิ 

การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถา้เป็นกรณีที่เด็กถูกส่งมาจากสถานแรกรับซึ่งมี

รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได้ 
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มาตรา ๕๙  ผู้ปกครองสวัสดภิาพของสถานคุม้ครองสวัสดภิาพมีอ านาจและหน้าที ่

ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลีย้งดูเด็กทีอ่ยู่ในสถานคุม้ครองสวัสดิภาพ 

(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพแกเ่ด็กที่อยู่ในสถานคุม้ครองสวัสดิภาพ 

(๓) แกไ้ขความประพฤติ บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางรา่งกายจิตใจแกเ่ด็กที่อยู่ใน

สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ 

(๔) สอดส่องและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลอืแก่เด็กที่ออกจากสถาน

คุม้ครองสวัสดิภาพไปแล้ว 

มาตรา ๖๐  ผู้ปกครองสวสัดภิาพของสถานพัฒนาและฟื้นฟูมีอ านาจและหนา้ที่ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) รับเด็กที่จ าต้องได้รับการบ าบัดฟื้นฟสูมรรถภาพดา้นรา่งกายหรอืจิตใจไว้ปกครองดแูล 

(๒) ท าการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาและ

ฟื้นฟูเด็กแต่ละคน 

(๓) จัดการศึกษา ฝึกอบรม สัง่สอน บ าบดัรักษา แนะแนว และฟื้นฟสูภาพรา่งกายและจติใจ

ให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนทีอ่ยู่ระหวา่งการปกครองดูแล 

มาตรา ๖๑  หา้มมใิห้เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดภิาพ และผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลีย้งเด็ก 

สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟ ูท าร้ายรา่งกายหรอืจิตใจ 

กักขัง ทอดทิง้ หรอืลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น เว้นแต่กระท าเท่าที่

สมควรเพื่ออบรมสัง่สอนตามระเบียบที่รัฐมนตรกี าหนด 

มาตรา ๖๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรอืตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ปลดักระทรวงหรอืผู้วา่ราชการจังหวดั ให้ผูป้กครองสวสัดภิาพเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๗ 

การส่งเสรมิความประพฤตนิักเรยีนและนักศกึษา 

มาตรา ๖๓  โรงเรยีนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกจิกรรมในการแนะแนวให้

ค าปรึกษาและฝึกอบรมแกน่ักเรยีน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสรมิความประพฤติที่เหมาะสม ความ

รับผดิชอบต่อสงัคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๖๔  นักเรยีนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรอื

สถานศึกษาและตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๕  นักเรยีนหรอืนักศึกษาผู้ใดฝา่ฝืนมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจา้หน้าที่ปฏิบตัิตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรกี าหนด และมีอ านาจน าตัวไปมอบแก่ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศึกษาของนักเรยีนหรอื

นักศึกษานั้น เพื่อด าเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรอืลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไม่สามารถน าตัวไป

มอบได้จะแจ้งด้วยวาจาหรอืเป็นหนังสือก็ได้ 

เมื่อไดอ้บรมสัง่สอนหรอืลงโทษนักเรยีนหรอืนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจา้หน้าที่หรือ

ผู้บริหารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาแจ้งให้ผูป้กครองว่ากล่าวตักเตือนหรอืสั่งสอนเด็กอีกช้ันหนึ่ง 

การลงโทษนักเรยีนหรอืนักศกึษาให้กระท าเท่าทีส่มควรเพื่อการอบรมสัง่สอนตามระเบยีบที่

รัฐมนตรกี าหนด 

มาตรา ๖๖  พนักงานเจา้หน้าที่ตามหมวดนีม้ีอ านาจด าเนินการเพื่อส่งเสรมิความประพฤติ

นักเรยีนและนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบถามครู อาจารย์ หรอืหัวหนา้สถานศึกษา เก่ียวกบัความประพฤติ การศึกษา นสิัย

และสติปัญญาของนักเรยีนหรอืนักศึกษาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ 

(๒) เรยีกให้ผูป้กครอง ครู อาจารย์ หรอืหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรยีนหรอืนักศึกษานั้นก าลัง

ศึกษาอยูม่ารับตัวนักเรยีนหรอืนักศึกษา เพือ่ว่ากลา่วอบรมสั่งสอนต่อไป 

(๓) ให้ค าแนะน าแก่ผูป้กครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

(๔) เรียกผู้ปกครองมาว่ากลา่วตักเตือน หรอืท าทัณฑบ์นว่าจะปกครองดูแลมใิหน้ักเรยีนหรอื

นักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ อกี 

(๕) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรอืแหล่งที่

ชักจูงนักเรยีนหรอืนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ 

(๖) ประสานงานกับผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ต ารวจ หรอืพนักงาน

เจา้หน้าทีอ่ื่นเพื่อด าเนนิการให้เป็นไปตามหมวดนี ้

มาตรา ๖๗  ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการฝ่าฝนืกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความ

ประพฤติของนักเรยีนหรอืนักศึกษา ให้พนักงานเจา้หน้าทีม่อี านาจเขา้ไปในเคหสถาน สถานที่ หรอืยานพาหนะ

ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทติย์ขึ้นถึงพระอาทติย์ตก หรอืในระหว่างเวลาท าการ เพื่อท าการตรวจสอบการ

ฝ่าฝืนดงักล่าวได ้

ในการปฏิบัตหิน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง พนักงานเจา้หน้าทีต่้องแสดงบตัรประจ าตัวกอ่น และให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจา้หน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรกี าหนดโดยประกาศในราช

กจิจานุเบกษา 
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หมวด ๘ 

กองทุนคุมครองเด็ก 

มาตรา ๖๘  ให้รัฐบาลจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัตัง้กองทนุขึน้กองทุนหนึ่งในส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์เรยีกวา่ “กองทุนคุม้ครองเด็ก” เพื่อเป็นทนุใช้จา่ย

ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวสัดิภาพ และสง่เสรมิความประพฤติเด็ก รวมทัง้ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์

ของเด็กตามพระราชบัญญัตนิี้ 

มาตรา ๖๙  กองทุน ประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจดัสรรให้ 

(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(๓) เงินหรอืทรัพย์สินทีม่ีผูบ้รจิาคหรอืมอบให้ 

(๔) เงินอดุหนนุจากตา่งประเทศหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(๕) เงินหรอืทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติ

กรรมอื่น 

(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผู้ปกครองที่ผดิทัณฑบ์นตามมาตรา ๓๙ 

(๗) ดอกผลที่เกดิจากเงินหรอืทรัพย์สินของกองทุน 

มาตรา ๗๐  เงนิและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๖๙ ไมต่้องน าส่งกระทรวงการคลัง

เป็นรายได้แผ่นดนิ

มาตรา ๗๑  ให้มีคณะกรรมการบรหิารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลดักระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปน็ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชกีลาง และผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกนิ

สามคน ในจ านวนนีต้อ้งเป็นผูแ้ทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวขอ้งกับงานด้านสวสัดิการเด็กอย่างน้อยหนึง่คน เป็น

กรรมการ และให้รองปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ซ่ึงปลดักระทรวงมอบหมาย 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๗๒  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ

มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบรหิาร

กองทุน และการแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบรหิารกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมอี านาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) บรหิารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจา่ยเงินเพื่อการสงเคราะห ์คุม้ครองสวสัดิภาพและส่งเสรมิความ

ประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบยีบที่คณะกรรมการก าหนดหรอืตาม

ค าสั่งศาล 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๗๔  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการ

จัดการกองทุน ให้เปน็ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๗๕  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานของกองทุนจ านวนห้า

คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งตัง้จากผู้ซึ่งมีความรู้

ความสามารถและประสบการณด์้านการเงิน การสวสัดิการเด็ก และการประเมนิผล และให้รองปลดักระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ซ่ึงปลดักระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้

บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๖  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มอี านาจหนา้ที่ 

ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนนิงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัตงิานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ 

(๓) มีอ านาจเรียกเอกสารหรอืหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคล

ใดมาชีแ้จงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 

มาตรา ๗๗  ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนจดัท างบดุลและบัญชีท าการสง่ผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวันนับแต่วันสิน้ปีบัญชีทุกปี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วท ารายงานผลการ

สอบและรับรองบัญชแีละการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิวันนับแต่วันสิน้ปี

บัญช ีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรเีสนอตอ่นายกรัฐมนตร ีเพือ่น าเสนอตอ่

รัฐสภาเพื่อทราบและจดัใหม้ีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๙ 
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บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๗๘  ผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามเดือน หรอืปรับไม่เกนิ

สามหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๗๙  ผู้ใดฝา่ฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรอืมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กิน

หกเดือน หรอืปรับไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐  ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรอื (๕) หรอืไม่

ยอมส่งเอกสารหรอืส่งเอกสารโดยรูอ้ยู่วา่เป็นเอกสารเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรยีกให้ส่งตามมาตรา ๓๐ 

(๔) ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกนิหนึง่เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท หรอืทัง้จ าทั้งปรับ 

        ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ถ้อยค าอันเป็น

เท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค ากลับให้ข้อความจริงในขณะที่การให้ถ้อยค ายัง

ไม่เสร็จสิน้ การด าเนนิคดีอาญาต่อบุคคลนัน้ให้เปน็อันระงบัไป 

มาตรา ๘๑  ผูใ้ดฝ่าฝนืข้อก าหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตก าหนด หรอื

ห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหนึ่งเดอืน หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งหมืน่บาท หรอื

ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒  ผูใ้ดจดัตั้งหรอืด าเนินกิจการสถานรับเลีย้งเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์

สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ หรอืสถานพัฒนาและฟื้นฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาต

ถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

ถา้ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัตใินวรรคหนึ่งได้ยืน่ค าขออนุญาตหรอืยืน่ค าขอต่อใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่พนักงานเจา้หน้าที่ก าหนด การด าเนินคดอีาญาต่อบุคคลนัน้ให้เปน็อันระงับไป 

มาตรา ๘๓  เจา้ของหรอืผู้ปกครองสวัสดภิาพของสถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ หรอืสถานพัฒนาและฟื้นฟูผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรอื

กฎกระทรวง หรอืระเบยีบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหนึ่งเดอืน หรอื

ปรับไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ถา้ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัตใินวรรคหนึ่งได้ด าเนินการแกไ้ขหรอืปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงาน

เจา้หน้าทีห่รอืผู้มหีน้าที่คุ้มครองสวสัดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แล้ว การด าเนินคดอีาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็น

อันระงับไป 
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มาตรา ๘๔  ผู้ใดกระท าการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์

สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูโดยมิได้รับแต่งตัง้ตามมาตรา ๕๕ ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ไม่เกนิหนึง่เดอืน หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๘๕  ผู้ใดกระท าการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้

นักเรยีนหรอืนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดือน หรอืปรับไม่เกนิ

สามหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๘๖  ผู้ใดไมอ่ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบัติหน้าทีต่ามมาตรา ๖๗ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดือน หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๘๗  ให้สถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุม้ครองสวัสดิ

ภาพเด็กของหน่วยราชการ หรือของเอกชนที่ได้รับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ 

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ด าเนินกจิการอยู่จนถงึวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสถานรับเลีย้งเด็ก 

สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุม้ครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๘  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรอืค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจ

ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับ

พระราชบัญญัตินี ้จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรอืค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 พันต ารวจโท ทักษณิ  ชินวัตร 

       นายกรัฐมนตรี 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี ้คอื โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๓๒ 

ลงวันที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวนัที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระส าคัญและรายละเอยีดเก่ียวกับวิธีการสงเคราะห ์คุม้ครองสวัสดิภาพ 
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และสง่เสรมิความประพฤติเดก็ ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรก าหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการ

ปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลีย้งดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม 

อันเป็นการส่งเสรมิความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือ

ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสรมิ

ความร่วมมือในการคุม้ครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิง่ขึน้ เพื่อใหส้อดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  จึง

จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี ้

ธนพันธ์/แก้ไข 

พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a493&lawPath=%a493-20-2546-a0001 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๒๐/ตอนที่ ๙๕ ก/หนา้๑/๒ ตลุาคม ๒๕๔๖ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำว่ำกำรกระท ำใดเปน็ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

หรือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ

มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  การกระท าเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก ให้พจิารณาตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน 

(๒) ความเหมาะสม ความต้องการ และความจ าเป็นของเด็ก 

(๓) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย การเจริญเติบโต การออกก าลัง

กาย การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพอย่างเหมาะสม การพักผ่อนและ

นันทนาการ 

(๔) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านการพัฒนาทางสติปัญญา โดยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง การทดลองปฏิบัติตามความเหมาะสม และการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมจาก

แหล่งต่าง ๆ 

(๕) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านการพัฒนาทางจิตใจและอารมณ์ โดยได้รับการอบรมเลีย้ง

ดูด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ให้มีความรู้และทักษะในการด ารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีเจตคติที่ดีต่อครอบครัว สังคม และการด าเนินชีวติ มีความเข้าใจเก่ียวกับตนเองอย่างถูกต้อง 

(๖) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านสังคม สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต  ทั้งนี ้ให้เหมาะสมตามวัยและเอือ้ต่อการพัฒนาและการเรยีนรูข้องเด็ก 

(๗) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านการศึกษา โดยได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐานอย่างต่อเนื่องไม่

หยุดชะงัก และเป็นการศึกษาตามความสามารถของเด็ก 

(๘) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านวัฒนธรรม ศีลธรรม และศาสนา 

(๙) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านการเตรยีมความพรอ้ม เพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม

กับความถนัด ความสามารถ เพศ และวัย 

(๑๐) การประสานงานกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ

อย่างรวดเร็ว 
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(๑๑) การคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการใช้ความรุนแรง การถูกท าร้าย การล่วงเกินทางเพศ 

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการถูกทอดทิง้ 

(๑๒) การสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง 

เด็กพกิาร หรอืเด็กที่อยู่ในสภาวะที่จะต้องได้รับการสงเคราะห์ 

(๑๓) การคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทางเศรษฐกิจ และการ

ท างานหรอืกิจการใดที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตราย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรอืเป็นการขัดขวางการศึกษาของ

เด็ก หรอืขัดขวางการพัฒนาทางรา่งกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก 

(๑๔) การคุ้มครองเด็กจากการโฆษณา เผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศ ใน

ลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรอืสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดของเด็ก 

(๑๕) การให้เด็กได้รับโอกาสเข้าถงึบรกิารขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน 

(๑๖) การให้เด็กได้รับความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์พื้นฐาน รวมทั้งได้รับ

ความช่วยเหลือในเวลาที่ประสบปัญหาทางด้านต่าง ๆ ให้สามารถแก้ปัญหาและอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข 

(๑๗) การเปดิโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการใชอ้ านาจหน้าที่และการปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อ

เด็ก 

ข้อ ๒  การปฏิบัติต่อเด็กไม่วา่กรณใีดโดยไม่เท่าเทียมกัน เพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่น

ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสังคม 

ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรอืความคดิเห็นทางการเมือง ถอืเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ต่อเด็ก 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก หมายความรวมถงึ การปฏิบัติใด ๆ ต่อเด็กที่แม้จะใช้

หลักเกณฑ์เดียวกันกับบุคคลอื่นและผู้ปฏิบัติไม่ได้มีเจตนาเลือกปฏิบัติหรอืเจตนากลั่นแกล้งผู้ได้รับผลรา้ยหรือ

ผลกระทบก็ตาม แต่มีผลท าให้เกิดความแตกต่างกันต่อเด็กบางคนหรือบางกลุ่มอย่างชัดเจนเพราะเหตุตาม

วรรคหนึ่ง 

การเลือกปฏิบัติต่อเด็กเพราะเหตุตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองอาจกระท าได้หากเป็นไปโดยมี

เหตุผลทางหลักวิชาการ วิทยาศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตัว

ของเด็กหรอืเหตุผลอันสมควรประการอื่น 

ให้ไว ้ณ วันที ่๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วัฒนา  เมืองสุข 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

34

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของเด็ก หรอืเป็น

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดในกฎกระท รวง  จึง

จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

คุณากร/ผู้จัดท า 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

นนทพล/ปรับปรุง 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a493&lawPath=%a493-2b-2549-a0005 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดเด็กท่ีเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร ได้แกเ่ด็กที่มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประพฤติตนเกเรหรอืข่มเหงรังแกผูอ้ื่น 

(๒) มั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดรอ้นร าคาญแกผู่้อื่น 

(๓) เล่นการพนันหรอืมั่วสุมในวงการพนัน 

(๔) เสพสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติดให้โทษหรือของมึนเมาอย่างอื่น เข้าไปในสถานที่เฉพาะ

เพื่อการจ าหน่ายหรอืดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

(๕) เข้าไปในสถานบรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร 

(๖) ซื้อหรือขายบริการทางเพศ เข้าไปในสถานการค้าประเวณีหรือเกี่ยวข้องกับการ

คา้ประเวณตีามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(๗) ประพฤติตนไปในทางชู้สาว หรอืส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ 

(๘) ต่อต้านหรอืท้าทายค าสั่งสอนของผู้ปกครองจนผู้ปกครองไม่อาจอบรมสั่งสอนได้ 

(๙) ไม่เข้าเรยีนในโรงเรยีนหรอืสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 

ข้อ ๒  เด็กที่ประกอบอาชีพที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอัน

ดี ได้แกเ่ด็กที่ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอทานหรอืกระท าการส่อไปในทางขอทาน โดยล าพังหรอืโดยมีผูบ้ังคับ ชักน า ยุยง หรอื

ส่งเสรมิ หรอื 

(๒) ประกอบอาชีพหรือกระท าการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

หรอืขัดต่อศีลธรรมอันดี 

ข้อ ๓  เด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อ

ศีลธรรมอันดี ได้แกเ่ด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคล ดังต่อไปนี้ 
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(๑) บุคคลหรอืกลุ่มคนที่รวมตัวกันมั่วสุม เพื่อก่อความเดือดรอ้นร าคาญแกผู่้อื่น หรอืกระท า

การอันขัดต่อกฎหมายหรอืศีลธรรมอันดี หรอื 

(๒) บุคคลที่ประกอบอาชีพที่ขัดต่อกฎหมายหรอืศีลธรรมอันดี 

ข้อ ๔  เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าไปในทางเสียหาย ได้แก ่เด็กที่อยู่

ในสภาพแวดล้อมหรอืสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาศัยอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรอืให้บริการทางเพศ 

(๒) เร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน หรอื 

(๓) ถูกทอดทิ้งหรือถูกปล่อยปละละเลยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมอันอาจชักน าไปในทาง

เสียหาย 

ให้ไว ้ณ วันที ่๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วัฒนา  เมืองสุข 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดหมายความถึงเด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็ก

ที่ประกอบอาชีพหรอืคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรอืขัดต่อศีลธรรมอนัดี 

หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าไปในทางเสียหายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   จึง

จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

คุณากร/ผู้จัดท า 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

นนทพล/ปรับปรุง 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a493&lawPath=%a493-2b-2549-a0003
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดเด็กท่ีอยู่ในสภำพทีจ่ ำต้องได้รับกำรคุ้มครองสวัสดภิำพ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา 

๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

เด็กที่อยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา ๔๐ (๓) ได้แก ่

(๑) เด็กที่ต้องหาว่ากระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้อง

รับโทษทางอาญา 

(๒) เด็กที่ศาลหรือผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งมารับการ

คุม้ครองสวัสดิภาพ และไม่มีผูป้กครองหรอืผู้ใหก้ารอุปการะเลีย้งด ูหรอืมีแต่ไม่อยู่ในสภาพที่จะใหก้ารดูแลเอา

ใจใส่ต่อเด็กได้ 

(๓) เด็กที่ประกอบอาชีพที่น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือประกอบอาชีพใน

บรเิวณที่เสี่ยงอันตรายแก่ร่างกายหรอืจิตใจ 

(๔) เด็กที่อาศัยอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าประกอบอาชีพไม่สุจริตหรือ

หลอกลวงประชาชน 

ให้ไว ้ณ วันที ่๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วัฒนา  เมืองสุข 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้ก าหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพใน

กฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

คุณากร/ผู้จัดท า 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a493&lawPath=%a493-2b-2549-a0007
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่นไขในกำรว่ำกล่ำวตักเตือน ท ำทัณฑ์บน 

และจัดให้เด็กท ำงำนบริกำรสังคมหรอืท ำงำนสำธำรณประโยชน์ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ

มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือได้รับแจ้งว่าเด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้า

ไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจ าหน่ายหรอืเสพสุราหรอืบุหรี่ ให้พนักงานเจา้หน้าที่สอบถามเด็ก เพื่อทราบข้อมูล

เกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือเรียกผู้ปกครองพร้อมเด็กนั้นมารับทราบพฤติกรรมดังกล่าวของเด็ก และประชุม

ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อมิให้เด็กกระท าเช่นนั้นอีก ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนเด็กและ

ผู้ปกครองแล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๒  ในกรณีที่เด็กซึ่งเคยถูกว่ากล่าวตักเตือนแล้ว ยังซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไป

ในสถานที่เฉพาะเพื่อการจ าหน่ายหรอืเสพสุราหรอืบุหรี่อีก ให้พนักงานเจา้หน้าที่เรียกผู้ปกครองพรอ้มเด็กนั้น

มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง และให้เด็กท าทัณฑ์บนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่กระท าการ

ดังกล่าวขึ้นอีก หากฝ่าฝืนทัณฑ์บน เด็กนั้นจะต้องท างานบรกิารสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ โดยอาจ

ให้เด็กท าความสะอาดสถานที่สาธารณะ ท างานในห้องสมุด ดูแลเด็กพิการ คนเจ็บป่วย หรือคนชรา หรือ

ช่วยเหลือต ารวจในการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจรเพื่อพาเด็กนักเรียนข้ามถนน  ทั้งนี้ งานบรกิาร

สังคมหรอืงานสาธารณประโยชน์นั้น ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรยีนหรอืงานอาชีพที่เด็กท าอยู่ และ

ลักษณะงานที่ท าต้องไม่เป็นการประจานหรือเป็นการใช้แรงงานเกินสมควรแก่ก าลังสติปัญญาหรือ

ความสามารถของเด็ก ซึ่งให้กระท าได้วันละไม่เกนิสองช่ัวโมงและไม่เกนิสามวัน เว้นแต่เป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บน

เกินกว่าสามคร้ัง ให้เพิ่มระยะเวลามากขึน้แต่ไม่เกนิสิบห้าวัน 

ข้อ ๓  การให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นไปตาม

ข้อตกลงรว่มกันระหว่างพนักงานเจา้หน้าที่ ผู้ปกครองและเด็ก และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในทัณฑบ์น 

ให้ไว ้ณ วันที ่๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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วัฒนา  เมืองสุข 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี ้คอื โดยที่มาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บญัญัติให้การวา่กล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน และจดัให้เด็กท างานบรกิารสังคมหรอื

ท างานสาธารณประโยชน์แกเ่ด็กที่ซื้อหรอืเสพสุราหรอืบหุรี ่ หรอืเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจ าหนา่ยหรอื

เสพสุราหรอืบหุรี่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นต้องออก

กฎกระทรวงนี ้

คุณากร/ผู้จัดท า 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

นนทพล/ปรับปรุง 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a493&lawPath=%a493-2b-2549-a0008 
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ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

ว่าด้วย วิธีการคุ้มครองสวัสดภิาพเด็กท่ีถูกทารุณกรรม หรอืถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็กพ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติจึงวางระเบียบไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วย วิธีการ

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรอืถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

เห็นว่าผู้ปกครองสามารถดูแลไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรม หรือจะไม่เลี้ยงดูเด็กโดยมิชอบอีก ให้มอบตัว

เด็กแก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

ตามมาตรา ๔๘ หรอืไม่ก็ได้ และอาจจะวางข้อก าหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรมหรือได้รับการ

เลี้ยงดูโดยมิชอบอีก โดยให้ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือ

หลายข้อตามความเหมาะสม ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามล าพังเป็นการเฉพาะตัวกับผู้ใหญ่หรือเด็กอื่นในลักษณะที่

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก 

(๒) ให้ความร่วมมือแก่โรงเรียนในการดูแลเด็กให้มีความปลอดภัยหรือในการปฏิบัติ

กิจกรรมทางการศกึษา 

(๓) หา้มมใิห้บุคคลซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กเข้าใกล้ตัวเด็ก 

(๔) ห้ามผู้กระท าทารุณกรรมแก่เด็กเข้าเขตก าหนด หรือเข้าใกล้ตัวเด็กเพื่อไม่ให้ก่อ

อันตรายแก่เด็ก 

(๕) ก าหนดให้ผู้ปกครองหรือน าผู้กระท าทารุณกรรมแก่เด็กไปรับการบ าบัดฟื้นฟูจาก

แพทย์ก่อน 

(๖) ก าหนดให้ผู้ปกครองรว่มกิจกรรมในการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว 

(๗) ก าหนดให้ผู้ปกครองรับการฝึกทักษะในการเลี้ยงดู ทักษะในการจัดการปัญหา 

ทักษะในการควบคุมตนเองจากหน่วยงานหรอืบุคคลที่เหมาะสม 
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(๘) ก าหนดเงื่อนไขในการประกอบอาชีพที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก โดยพนักงานเจ้าหน้าที่

ช่วยพัฒนาอาชีพหรอืรายได้เป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผู้ปกครอง 

(๙) ก าหนดให้ผู้ปกครองขอความเห็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในการย้ายถิ่นที่อยู่เพื่อ

สามารถติดตามดูแลสวัสดิภาพของเด็ก หรือส่งต่อความรับผิดชอบไปยังหน่วยงาน หรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้น ๆ หาก

ปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของพนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รับเด็กกลับไปดูแล 

ข้อ ๔  กรณีส่งเด็กเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือให้การสงเคราะห์แก่เด็กด้วย

วิธีการแยกตัวเด็กจากครอบครัว ให้ใช้วิธีการตามข้อ ๓ ควบคู่ไปด้วยเท่าที่สามารถจะกระท าได้ เพื่อ

ด าเนินการให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครองได้อีก เว้นแต่กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่เด็กหรอืเด็กไม่อาจกลับไปอยู่กับผูป้กครองได้ 

ข้อ ๕  ก่อนยุติการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องประเมิน

สภาวะและความตอ้งการของเด็กและครอบครัวก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหท้ ารายงานเกี่ยวกับการขจัด

หรือควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่ออันตรายให้แก่เด็กประกอบการประเมินสภาวะและความต้องการของ

เด็กและครอบครัวด้วย 

ข้อ ๖  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผูร้ักษาการตาม

ระเบียบนีแ้ละมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรอืข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เมื่อ

ได้รับแจ้งหรือรายงานจากบุคคลที่พบเห็น หรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการกระท าทารุณกรรม

ต่อเด็กหรือเป็นที่ปรากฏชัดหรือน่าสงสัย (ระบุโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ว่าเด็กถูกทารุณกรรม

หรอืเจ็บป่วยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ต้องให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็ว หากเข้าตรวจค้น

แล้วจ าเป็นจะต้องแยกเด็กออกจากครอบครัว ต้องจัดท าบันทึกแจ้งเหตุที่จ าเป็นที่จะต้องแยกตัวเด็ก

เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้ผู้ปกครองทราบด้วย ตามแบบบันทึกแจ้งเหตุในการแยกตัวเด็กแนบท้าย

ระเบียบนี ้
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ข้อ ๘  กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๒๔ 

มอบเด็กที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพใหส้ถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือ

สถานพัฒนาและฟื้นฟู พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๒๔ ต้อง

จัดท ารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว พฤติการณ์การทารุณกรรมต่อเด็ก รวมทั้งสาเหตุที่ต้องส่ง

เด็กให้แก่ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานนั้น ๆ ด้วย ตามแบบบันทึกรายงานการมอบตัวเด็กแนบท้าย

ระเบียบนี ้

ข้อ ๙  ทันทีที่รับเด็กเข้ามาไว้ในความดูแล ให้พนักงานเจา้หนา้ที่ หรอืผูม้ีหน้าที่คุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๒๔ รีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจแก่เด็กนั้นและ

ด าเนินการพิสูจน์ทราบว่าเด็กถูกกระท าทารุณกรรมจริงหรือไม่ รวมทั้งเรียกผู้ปกครองมาให้ถ้อยค า

ตามมาตรา ๓๐ (๓) หากผู้ปกครองไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเกิดเหตุใดขึ้นและเหตุใดจึงไม่สามารถ

คุ้มครองให้เด็กปลอดภัย ให้ส่งเด็กไปคุ้มครองสวัสดิภาพ ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับ

เด็กโดยอาจส่งไปครอบครัวอุปถัมภ์ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพหรอืสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

กรณีผู้ปกครองไม่ยอมมาให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้ถ้อยค า โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้

ถ้อยค าอันเป็นเท็จ ให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง หากไม่สามารถให้ถ้อยค าไม่ว่าจากสาเหตุ

ใดให้ส่งเด็กไปคุ้มครองสวัสดิภาพ ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับเด็กตามที่ก าหนดในวรรค

หนึ่ง 

การวินิจฉัยว่าเด็กถูกกระท าทารุณกรรมหรือไม่ ให้พิจารณาจากหลักฐานทางนิติ

วิทยาศาสตร์เป็นเบือ้งต้น ประกอบค าบอกเล่าของเด็กและบุคคลแวดล้อม หากไม่พบหลักฐานดังกล่าว 

ให้พิจารณาค าบอกเล่าของเด็กและผู้เกี่ยวข้อง โดยน าเหตุการณ์ก่อนหน้าการถูกกระท าและหลังการ

ถูกกระท ามาประกอบการพิจารณา โดยอาศัยหลักข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแหง่คดีร่วมกับข้อเท็จจริงที่

เกี่ยวพันกับประเด็นแห่งคดี  ทั้งนี้ การวิเคราะห์วินิจฉัยพยานหลักฐานต้องใช้วิธีการตามหลักวิชาการ 

โดยมิให้น าความคิดเห็น ความเช่ือสว่นบุคคลมาใชว้ิเคราะหว์ินจิฉัย 

หลักฐานทางนติิวิทยาศาสตร์นอกจากร่องรอยบาดแผลทั้งภายในภายนอกร่างกายเด็ก 

เชื้อโรค เชื้ออสุจ ิหรอืชิน้ส่วนจากร่างกายของผู้กระท าส่วนอื่น ๆ แล้ว ให้รวมถึง สุขภาพจิต พัฒนาการ

ของเด็กที่ผิดปกติ รวมทั้งพฤติกรรมผิดปกติที่จิตแพทย์ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์สามารถ

ระบุได้วา่เป็นผลอันเกิดจากการถูกกระท าทารุณกรรม 

การให้ปากค าหรือบอกเล่าข้อเท็จจริงของเด็กผูเ้สียหายในครั้งแรก ให้ถือว่าน่าเชื่อที่สุด

และกรณีมีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าจะมีการกระท าทารุณกรรมแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง เพื่อไม่ให้บุคคลในครอบครัวติดต่อกับเด็ก หากจ าเป็นให้พนักงานเจ้าหน้าที่

มีค าขอต่อศาลเพื่อควบคุมการตดิต่อ  ทั้งนี ้จนกว่าการสบืเสาะพินจิตามวรรคแรกจะได้ขอ้สรุปชัดเจน 
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ข้อ ๑๐  ในกรณีที่การสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็ก เพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิ

ภาพที่เหมาะสมแก่เด็กไม่ทันก าหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับตัวเด็ก และมีเหตุจ าเป็นและสมควร

เพื่อประโยชน์ของเด็ก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๒๔ ยื่น

ค าร้องต่อศาลตามมาตรา ๕ ด้วยตนเองหรือผ่านพนักงานอัยการ ขอขยายระยะเวลาสืบเสาะและพินจิ

เด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามแบบค าร้องขอที่ศาลก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้ 

ทั้งนีร้วมกันไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๑๑  กรณีการส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ในสถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู ตามข้อ ๘ ให้จัดท าบันทึกแล้วรายงาน

ให้ปลัดกระทรวงหรอืผูว้่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 

ข้อ ๑๒   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กซึ่งอยู่นอกเขตที่เด็ก

อาศัยอยู่สามารถติดตามและประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเขตที่เด็กอาศัยอยู่ ร่วมกันก าหนด

วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประชา  มาลีนนท์ 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแหง่ชาติ 

ระเบียบคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือ

ถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒[๘] 

คุณากร/ผู้จัดท า 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a493&lawPath=%a493-2g-9999-update 
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ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดภิาพเด็กท่ีต้องหาวา่กระท าการอันกฎหมายบญัญัตเิป็นความผิด 

แต่อายุยงัไม่ถงึเกณฑ์ต้องรบัโทษทางอาญา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องหาว่า

กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญา เพื่อให้การ

ด าเนินการคุม้ครองสวัสดิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติจงึวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการ

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องหาว่ากระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับ

โทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒[๑] ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิ

ภาพเด็กที่ต้องหาว่ากระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

เด็ก 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ข้อ ๕  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กที่ต้องหาว่ากระท าการอันกฎหมายบัญญัติ

เป็นความผิดแต่อายุไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และมาตรา ๗๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไว้ท าการสอบสวน ให้แจ้ง

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะมอบตัวเด็กให้อยู่ในความปกครองดูแลของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ

บุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย หรือมอบตัวเด็กให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เด็กไม่มีบิดา มารดา 
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ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย เพื่อด าเนินการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองเด็ก 

ข้อ ๖  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด ต้องด าเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงอยู่ในกรุงเทพมหานครหรอืในจังหวัดนั้น ๆ แล้วแต่กรณ ีรับตัว

เด็กจากพนักงานสอบสวนตามข้อ ๕ เพื่อด าเนินการให้เด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป 

ข้อ ๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนตามข้อ ๕ หรือได้รับตัวเด็ก

จากพนักงานสอบสวนตามข้อ ๖ สืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งให้สืบเสาะถึงสาเหตุแห่ง

การกระท าผิด ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อุปนิสัย ความประพฤติของเด็ก และ

ก าหนดแนวทางในการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กนั้นด้วย 

ในการซักถามเด็ก ให้พนักงานเจา้หน้าที่ด าเนินการตามมาตรา ๓๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเคร่งครัด หากพบว่าเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ให้พิจารณาให้การ

สงเคราะห์ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๘  ในระหว่างการด าเนินการสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าเด็กมีบิดา 

มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณามอบตัวเด็กให้แก่บิดา 

มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วยรับไปดูแล  ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจวางข้อก าหนดตาม

ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แต่หากเกรงว่าเด็กอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจไปกระท าผิดอีก ให้ด าเนินการขอ

อนุมัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณามอบตัวเด็กไว้กับบุคคลที่เห็นว่า

เหมาะสม และยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล หรือสถานแรกรับ ในกรณีที่จ าเป็นต้องส่งเด็กไปยังสถาน

สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือองค์กรเอกชนที่เหมาะสม ให้ร้องขอให้

ปลัดกระทรวงหรอืผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง เพื่อส่งเด็กไปยังสถานที่เหล่านั้น 

กรณีที่เด็กไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้ส่งมอบตัวเด็กไว้กับบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม

และยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล หากไม่มีผู้ใดเหมาะสมและยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ส่งเด็กไปอยู่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือ

องคก์รเอกชนที่เหมาะสม 

ข้อ ๙  เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาก าหนดแนวทางคุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็ก โดยให้เด็กมีโอกาสอยู่ในความอุปการะเลีย้งดูของบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลซึ่งเด็กอาศัย

อยู่ด้วยเป็นอันดับแรก หรือบุคคลอื่นใดที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล   ทั้งนี้ สามารถวาง

ข้อก าหนด เพื่อป้องกันการกระท าผิดซ้ า ประพฤติเสียหาย หรอืเสี่ยงต่อการกระท าผิดดังนี้ 

(๑) ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานที่หรอืท้องที่อันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 
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(๒) ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่จ าเป็นหรือไปกับ

บิดามารดา ผู้ที่เด็กอาศัยอยู่ หรอืผู้ที่รับเด็กไปปกครองดูแล 

(๓) ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคล หรอืคณะบุคคลที่จะชักน าไปในทางเสื่อมเสีย 

(๔) ระมัดระวังมิให้เด็กกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กประพฤติเสียหาย 

(๕) จัดให้เด็กได้รับการศึกษาตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของเด็ก 

(๖) จัดให้เด็กกระท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคม 

(๗) จัดให้เด็กและหรือครอบครัวเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อแก้ไขสาเหตุ

ในการกระท าผิดของเด็ก 

(๘) จัดให้เด็กและหรอืครอบครัวท ากิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกับ (๕) (๖) (๗) 

หากพนักงานเจา้หน้าที่เห็นสมควรจัดให้มีผูคุ้ม้ครองสวัสดิภาพเด็ก ก็ให้เสนอผลการสืบเสาะ

และพินิจพร้อมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยระบุชื่อผู้ที่จะขอให้

แต่งตั้งเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพและระยะเวลาในการคุ้มครองสวัสดภิาพ ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ในกรณีที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าบุคคลที่รับมอบตัวเด็กไปไม่สามารถปกครองดูแลเด็กตาม

ข้อก าหนดได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้ค าแนะน าตามที่เห็นสมควร 

หากบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี เพื่อเรียกผู้ที่รับมอบตัวเด็กไป

มาท าทัณฑบ์นว่าจะปฏิบัติตามข้อก าหนด 

หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าการคุ้มครองสวัสดิภาพด้วยวิธีการข้างต้น ไม่ ได้ผล

แต่เห็นสมควรให้คุ้มครองสวัสดิภาพโดยการส่งตัวเด็กเข้าสถานคุม้ครองสวัสดิภาพหรอืสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผลการสืบเสาะและพินิจ พร้อมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด แล้วแต่กรณ ีเพื่อพิจารณาสั่งตามความเหมาะสม 

ก่อนยุติการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินความเหมาะสมอีกครั้ง เพื่อ

แน่ใจว่าเด็กสามารถอยู่ได้อย่างปกติสุข 

ข้อ ๑๐  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก พนักงาน

เจ้าหน้าที่อาจจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง โดยให้มีการก าหนดแผนแกไ้ขฟื้นฟูเด็ก วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพการยุติ

การคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมทั้งการเยียวยาผู้เสียหาย โดยเชิญผูเ้ข้ารว่มประชุมตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

เช่น 

(๑) บิดามารดา ผูป้กครอง บุคคลซึ่งรับตัวเด็กไว้ในความอุปการะเลีย้งดูหรอืซึ่งเด็กอาศัยอยู่

ด้วย 

(๒) ครูหรอืผู้เคยให้การศึกษาแกเ่ด็ก 

(๓) ญาติซ่ึงเด็กและบุคคลตาม (๑) ให้การยอมรับนับถอื 
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(๔) ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลแก้ไขหรอืปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก 

(๕) ผู้เสียหายหรอืผู้แทน 

(๖) บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเชิญเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร

องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการชุมชน เป็นต้น 

(๗) ผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เช่น นักจติวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตแพทย์และ

พนักงานอัยการ เป็นต้น 

การด าเนินการตามระเบียบข้อนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น

ส าคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ข้อ ๑๑  ให้ปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี

ปัญหาหรอืข้อขัดแย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วนัที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สันต ิ พรอ้มพัฒน ์

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการคุ้มครองเดก็แห่งชาติ 

โชติกานต์/ผู้จดัท า 

๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

เอกฤทธิ์/ผู้ตรวจ 

๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a493&lawPath=%a493-2g-2555-a0001 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง/หน้า ๔/๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์รบัเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและส่งเสริมสนับสนุนให้บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง   
ซึ่งเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีโอกาสดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอันเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างความอบอุ่นและส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญาและจริยธรรม  รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง  จึงส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้แก่ลูกจ้างในการดูแลเด็ก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๔)  ประกอบกับมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดให้มี
ศูนย์รับเล้ียงเด็กในสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งผู้ประกอบกิจการใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ

และมีลูกจ้างทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการนั้น 
“ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก”  หมายความว่า  สถานที่สําหรับดูแลเด็กที่อยู่ในความดูแลของลูกจ้าง 

ในสถานประกอบกิจการ 
“นายจ้าง”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 

หมวด  ๑ 
การจัดให้มีศูนย์รับเล้ียงเด็กในสถานประกอบกิจการ 

ข้อ ๔ นายจ้างที่มีความประสงค์จัดสวัสดิการในการดูแลเด็กโดยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
หรือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีเด็กอยู่ในความดูแลตั้งแต่หกคนขึ้นไปและได้รับความเห็นชอบจาก
นายจ้างมีความประสงค์ให้นายจ้างจัดสวัสดิการในการดูแลเด็ก  โดยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก   
ให้นายจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้างดําเนินการย่ืนคําขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  
ตามแบบที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสืออนุญาตจากนายจ้างในการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
(๒) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานประกอบกิจการและศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

(๓) แบบแปลนแผนผังภายในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก   
(๔) ระเบียบของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

ต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน  สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอจดแจ้งการจัด
ให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่อสํานกังานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

ข้อ ๕ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบคําขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  เอกสารหลักฐานตามข้อ  ๔  และ
ตรวจสอบที่ตั้ง  สภาพแวดล้อมและลักษณะศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หากคําขอจดแจ้ง
การจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและที่ตั้ง  สภาพแวดล้อมและลักษณะ 
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กมีความเหมาะสมตามระเบียบนี้  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ออกใบประกาศการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้แก่ผู้ยื่นคําขอ  
ตามแบบที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกําหนด 

ในกรณีคําขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๔  ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือที่ตั้ง  สภาพแวดล้อมและลักษณะศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  ไม่เหมาะสมตามระเบียบนี้  ให้แจ้งผู้ยื่น
คําขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนออกใบประกาศการจัดให้มี
ศูนย์รับเล้ียงเด็ก 

ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างประสงค์จะย้ายศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบ
เอกสารตามข้อ  ๔  (๒)  และ  (๓)  ต่อผู้ออกใบประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนที่จะมีการย้ายศูนย์ 
รับเล้ียงเด็ก 

กรณีที่นายจ้างประสงค์จะยกเลิกศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ออกใบประกาศ 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนที่จะมีการยกเลิกศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครอง
เด็กมีหน้าที่  กํากับดูแล  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และติดตามการเลี้ยงดูเด็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  ทั้งนี้ 
ต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานข้ันต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก   

หมวด  ๒ 
การดําเนินการศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 

ข้อ ๘ นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องจัดให้มี  ผู้ดูแลเด็ก   
โดยจํานวนผู้ดูแลเด็กต้องเหมาะสมกับจํานวนและช่วงวัยของเด็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก   

ข้อ ๙ ผู้ดูแลเด็ก  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ ์ และจบการศึกษาภาคบังคับ 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่มีประวัติการทําผิดต่อเด็ก
หรือละเมิดสิทธิเด็ก 

(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดเก่ียวกับเด็ก 

(๔) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  ไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด  โดยมีการตรวจสขุภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๕) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังด้านจิตใจ  อารมณ์  สังคม  มีความขยัน   
อดทนและมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตา  ความอ่อนโยนที่จะเอื้ออํานวยต่อการ 
ทําหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 

(๖) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า 

ข้อ ๑๐ ผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลเด็กและปฏิบัติเป็นกิจวัตร  เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
(๒) ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  

สติปัญญาและจริยธรรมไปพร้อมกัน 
(๓) บันทึกความเจริญเติบโต  พฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของเด็ก 
(๔) คัดกรองสุขภาพเด็กในเบ้ืองต้นเพื่อเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพของโรงพยาบาล  สถานพยาบาล  

หรือสถานีอนามัยในพื้นที่  หรือเพื่อประโยชน์ในการขอรับการช่วยเหลืออื่นอันเก่ียวข้องกับเด็กจาก
หน่วยงานของรัฐ 

(๕) จัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กทุกด้าน 
(๖) ดําเนินงานประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดา  มารดา  ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อทราบถึงพฤติกรรม  พัฒนาการการเปล่ียนแปลงของเด็กอย่างต่อเนื่อง 
(๗) จัดเก็บข้อมูลหรือจัดทําทะเบียนประวัติของเด็กให้เป็นปัจจุบัน   
ข้อ ๑๑ นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําระเบียบของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก   
(๒) แจ้งระเบียบของศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้บิดา  มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กได้รับทราบและ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  บิดา  มารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก  กับเด็กที่อยู่ในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
(๓) สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  
(๔) อํานวยความสะดวกกรณีที่มีเด็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็กเจ็บป่วยหรือดําเนินการติดต่อ

ประสานงานกับโรงพยาบาล  สถานพยาบาล  สถานีอนามัยหรือคลินิกในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน   
(๕) ควบคุม  กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

(๖) ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์  หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า 

ข้อ ๑๒ ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ  ที่นําเด็กอยู่ในความดูแลมารับบริการในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ให้การสนับสนุนการบริการของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
(๒) ให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลเด็ก  เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กตามมาตรฐานข้ันต่ําในการเลี้ยงดูแลเด็ก 
(๓) เข้ารับการอบรมการเลี้ยงดูเด็กที่นายจ้างจัดบริการ 

หมวด  ๓ 
ที่ตั้ง  สภาพแวดล้อม  และลักษณะศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

ข้อ ๑๓ บริเวณที่ตั้งศูนย์รับเล้ียงเด็กต้องไม่มีหลุม  บ่อน้ํา  ต้นไม้ที่ มีหนามแหลมคม   
ไม่อยู่ใกล้ชิดบริเวณเก็บเชื้อเพลิง  วัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิด  สารเคมี  เคร่ืองจักรอันอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก  
บริเวณที่มีมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด 

ข้อ ๑๔ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องมีความม่ันคงแข็งแรง  ปลอดภัย  และอยู่ในบริเวณหรือไม่ห่างจาก
สถานประกอบกิจการ  โดยอาคารที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องได้รับอนุญาตการก่อสร้างและการใช้อาคาร
อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร   

กรณีศูนย์รับเลี้ยงเด็กอยู่ในอาคารสูงกว่าสองชั้น  ต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุ
ตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกําหนด 

ข้อ ๑๕ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องจัดพื้นที่เลี้ยงดูเด็กและทํากิจกรรมของเด็กที่สะอาดและปลอดภัย   
มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับจํานวนเด็กที่อยู่ในความดูแล  ไม่แออัด  มีอากาศถ่ายเทได้ดี  รวมทั้งมีแสงสว่างเพียงพอ
และแสงแดดส่องถึง 

ข้อ ๑๖ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กควรจัด  พื้นที่ทํากิจกรรม  รับประทานอาหาร  นอน  และมุมนมแม่  
แยกเป็นห้องเฉพาะหรือจัดรวมเป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ได้หลายอย่างในพื้นที่เดียวกัน  แต่ต่างเวลากัน
สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หรือย้ายเคร่ืองเรือนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่   

ข้อ ๑๗ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนเด็ก  
ได้แก่  โต๊ะและเก้าอี้ที่มีความปลอดภัย  ตู้หรือชั้นวางของ  ตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์และยาที่ใช้ในการปฐมพยาบาล   
ที่ดื่มน้ําสะอาดพร้อมภาชนะ  เคร่ืองชั่งน้ําหนักและที่วัดส่วนสูง  ของเล่นหรืออุปกรณ์เล่นที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ ๑๘ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสําหรับเด็ก  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในอาคารศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
(๒) ติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อยหนึ่งเคร่ืองบริเวณศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
(๓) ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
(๔) ปลั๊กไฟต้องสูงจากพื้นห้องไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร  ถ้าติดตั้งต่ํากว่ากําหนดต้องมีฝาปิด 

ที่ปลอดภัย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  256๐ 
พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
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บันทึกรายงานการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  
ตามขอ ๓  ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 

วาดวยวิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่เสีย่งตอการกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เขียนที่........................................................... 
วันที่........................เดือน..........................พ.ศ..................................... 

เร่ือง  รายงานการคุมครองสวัสดิภาพเดก็ 
เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย /ผูวาราชการจังหวดั 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................อายุ...............ป 
สังกัดหนวยงาน...................................................................................................................................... 
ปฏิบัติงานในตําแหนง........................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเคราะหและสวัสดิภาพเด็ก หมายเลขทะเบียน............................... 
ออกใหโดย..................................เมื่อวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............ มีความประสงคจะรับ 
เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................................................อายุ........... ป ซ่ึงไดวางขอกําหนด
เพื่อปองกันมิใหเด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเส่ียงตอการกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่
รับเด็กไปปกครองดูแลปฏิบัติตามขอกําหนดตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ และขอ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติวาดวยวิธีการคุมครองสวัสดิภาพ
เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ปรากฏชัดจากรายงานของพนักงานเจาหนาที่ และผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  วาเด็กไม
ประพฤติตามมาตรา  ๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.๒๕๔๖  และขอ ๓ ของระเบียบ
คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติวาดวยวิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่เส่ียงตอการกระทําผิด พ.ศ. 
๒๕๕๓   ซ่ึงขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่กอใหเกิดเงื่อนไข ใหพนักงานเจาหนาที่รับตัวเด็กไปใหการ
สงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ ไดแก 

 (๑).............................................................................................................................................  
 (๒)............................................................................................................................................ 
 (๓)............................................................................................................................................ 
 (๔) ........................................................................................................................................... 
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-๒- 
ประวัติของเดก็และครอบครัว 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปญหาของเด็ก 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ความประพฤติเด็ก 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ความจําเปนที่จะตองใหเด็กไดรับการคุมครองสวัสดิภาพในสถานแรกรับ / สถานสงเคราะห / สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ / สถานพัฒนาและฟนฟู
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)....................................................................... 
ตําแหนง                 (พนักงานเจาหนาท่ี) 

  ............/............../................ 
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-๓- 

ความเห็นของผูเชีย่วชาญในสาขาวิชาชีพแพทย  / สังคมสงเคราะห 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย /ผูวาราชการจังหวัด 

               เพื่อโปรดพิจารณา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................ ......................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)....................................................................... 
ตําแหนง                 (แพทย/นักสังคมสงเคราะห) 

  ............/............../................ 
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ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

ว่าด้วย วิธีการคุ้มครองสวัสดภิาพเด็กท่ีถูกทารุณกรรม หรอืถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติจงึวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วย วิธีการ

คุม้ครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรอืถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  กรณีที่พนักงานเจา้หน้าที่หรอืผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เห็นว่า

ผู้ปกครองสามารถดูแลไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรม หรือจะไม่เลี้ยงดูเด็กโดยมิชอบอีก ให้มอบตัวเด็กแก่

ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา 

๔๘ หรือไม่ก็ได้ และอาจจะวางข้อก าหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรมหรือได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

อีก โดยให้ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามความ

เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามล าพังเป็นการเฉพาะตัวกับผู้ใหญ่หรือเด็กอื่นในลักษณะที่อาจ

กอ่ให้เกดิอันตรายต่อเด็ก 

(๒) ให้ความร่วมมือแก่โรงเรียนในการดูแลเด็กให้มีความปลอดภัยหรือในการปฏิบัติกิจกรรม

ทางการศึกษา 

(๓) ห้ามมิให้บุคคลซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กเข้าใกล้ตัวเด็ก 

(๔) ห้ามผู้กระท าทารุณกรรมแก่เด็กเข้าเขตก าหนด หรือเข้าใกล้ตัวเด็กเพื่อไม่ให้ก่ออันตราย

แก่เด็ก 

(๕) ก าหนดให้ผู้ปกครองหรือน าผู้กระท าทารุณกรรมแก่เด็กไปรับการบ าบัดฟื้นฟูจากแพทย์

กอ่น 

(๖) ก าหนดให้ผูป้กครองรว่มกจิกรรมในการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว 

(๗) ก าหนดให้ผู้ปกครองรับการฝึกทักษะในการเลีย้งดู ทักษะในการจัดการปัญหา ทักษะใน

การควบคุมตนเองจากหน่วยงานหรอืบุคคลที่เหมาะสม 

(๘) ก าหนดเงื่อนไขในการประกอบอาชีพที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วย

พัฒนาอาชีพหรอืรายได้เป็นทางเลือกให้แกผู่้ปกครอง 
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(๙) ก าหนดให้ผู้ปกครองขอความเห็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในการย้ายถิ่นที่อยู่เพื่อสามารถ

ติดตามดูแลสวัสดิภาพของเด็ก หรือส่งต่อความรับผิดชอบไปยังหน่วยงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มี

หน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ในเขตพื้นที่ที่รับผดิชอบนั้น ๆ หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้

ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิ

ภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ให้พนักงานเจา้หน้าที่หรอืผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รับเด็กกลับไปดูแล 

ข้อ ๔  กรณีส่งเด็กเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือให้การสงเคราะห์แก่เด็กด้วยวิธีการ

แยกตัวเด็กจากครอบครัว ให้ใช้วิธีการตามข้อ ๓ ควบคู่ไปด้วยเท่าที่สามารถจะกระท าได้ เพื่อด าเนินการให้

เด็กสามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครองได้อีก เว้นแต่กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ

เด็กตามมาตรา ๒๔ และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กหรือเด็กไม่อาจ

กลับไปอยู่กับผู้ปกครองได้ 

ข้อ ๕  กอ่นยุติการคุม้ครองสวัสดิภาพเด็ก ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องจะต้องประเมินสภาวะ

และความต้องการของเด็กและครอบครัวก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ท ารายงานเกี่ยวกับการขจัดหรือควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่ออันตรายให้แก่เด็กประกอบการประเมินสภาวะและความต้องการของเด็กและครอบครัว

ด้วย 

ข้อ ๖  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รักษาการตาม

ระเบียบนีแ้ละมีอ านาจวินิจฉัยชีข้าดในกรณีที่มีปัญหาหรอืข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประชา  มาลนีนท ์

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการคุ้มครองเดก็แห่งชาติ 

คุณากร/ผู้จัดท า 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a493&lawPath=%a493-2g-2548-a0007 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๕๕ ง/หน้า ๙๘/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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พระราชบัญญัต ิ

ส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐

www.mastinitiative.orgwww.tlcs.co.th

64

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



พระราชบญัญัต ิ

ส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้

ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๒๑ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบรบิูรณ์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

“คณะบริหาร” หมายความว่า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล คณะบริหารสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาล คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต คณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภา

เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
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“ส านักงาน” หมายความว่า กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า อธิบดีกรมกจิการเด็กและเยาวชน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

มาตรา ๖  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน โดยมีหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและ

เยาวชนเป็นอันดับแรก 

(๒) เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี

คุณภาพสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

(๓) เด็กพิการ เด็กที่มีข้อจ ากัดทางการเรียนรู้ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีสิทธิในการ

ได้รับการศึกษาที่รัฐจัดให้เป็นพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้น ๆ 

(๔) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสูงสุดเท่าที่มี

การให้บริการทางด้านนี้ 

(๕) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มีเวลาพักผ่อน และเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นทาง

นันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมอย่างเสรใีนทางวัฒนธรรมและศิลปะ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยมีแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย 

(๒) ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย รู้จักเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้ง

กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกติกาในสังคม 

(๓) ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิความรว่มมือทางการศึกษา ทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถเขา้ถึงการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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(๔) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการ เด็กที่มีข้อจ ากัดทางการ

เรียนรู ้และเด็กที่มีความสามารถพเิศษ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพชวีิตที่ดี สามารถ

ประกอบอาชีพและด ารงชีวติได้อย่างเป็นอิสระ 

(๕) ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคภัยและสิ่งเสพ

ติด 

(๖) ให้มีวุฒภิาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม 

(๗) ให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจในการท างานที่สุจริต 

(๘) ให้รู้จักคดิอย่างมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(๙) ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีจิตส านึกในการให้และการเป็นอาสาสมัคร รวมทั้งมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

(๑๐) ให้มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อส่วนรวม ตามสมควรแก่วัย 

(๑๑) ให้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ

ที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

(๑๒) ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและ

เยาวชนอย่างเหมาะสม ไม่วา่จะโดยทางตรง หรอืผ่านผู้แทนหรอืองคก์รเพื่อเด็กและเยาวชน [๕] 

มาตรา ๗  ให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนรับรองการเกิด การ

พัฒนา การยอมรับ การคุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรอืกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น

ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกจิหรอืสังคม ความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาอบรม ความคดิเห็นทางการเมือง การเกิด

หรอืสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรอืผู้ปกครอง 

มาตรา ๘  ให้ส านักงานหรอืส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรว่มมือ 

ส่งเสริม และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

เด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงหลักการและแนว

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมในท้องถิ่นด้วย 

มาตรา ๙  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ สภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ 

มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธาน

กรรมการ คนที่หนึ่ง 

(๓) รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 

(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประธานสภาองคก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชน และประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 

และบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นที่

ประจักษ ์ซึ่งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จ านวนไม่เกนิห้าคน 

(๖) ผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสามคน 

(๗) ผู้แทนเด็กและเยาวชนซึ่งได้รับเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจ านวน

สองคนเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้ งข้าราชการของ

ส านักงานจ านวนไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ก าหนด 

มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ โดยต้องค านึงถงึพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ด้วย 

(๒) เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนต่อคณะรัฐมนตรี 

(๓) ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือทางวิชาการ การ

วิจัยและพัฒนา เงินอุดหนุน สิ่งอ านวยความสะดวก หรอืบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถงึและเป็นธรรม 
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(๔) ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างน้อยปีละครั้ง 

เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการท างานและพัฒนาองค์ความรู้ 

ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ 

(๕) จัดการประเมินผลการด าเนินงานและเสนอรายงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภาอย่างน้อยปีละครัง้ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก าหนดหรอืตามที่คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ 

(๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่มีความรู้  ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณด์้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นที่ประจักษ์ 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรอืมีทรัพย์สินเพิ่มขึน้ผิดปกติ 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนเพราะทุจรติต่อ

หน้าที่ 

(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกจิการที่กระท ากับส านักงาน 

มาตรา ๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกนิสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยั งมิ ได้แต่งตั้ งกรรมการใหม่

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางกอ่นจนกวา่จะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่ง 

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ 
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มาตรา ๑๔/๑ ผู้แทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ ตามมาตรา ๑๐ (๗) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) มีอายุเกินยี่สิบห้าปี 

(๒) พ้นจากการเป็นผู้แทนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๑๖  ให้น าความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๕ มาใช้

บังคับแกก่ารด ารงต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการ

ทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้น

ท าหน้าที่แทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครัง้ 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และมีอ านาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็ก

และเยาวชนแห่งประเทศไทยตามที่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอ 

ให้น าความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙  ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ

เยาวชน และรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ก าหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนดังกล่าว ตลอดจนการ
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ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชนให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ 

(๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และ

รว่มมือกับเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าว 

(๔) ศึกษาวิจัยหรอืสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๕) ส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

ของเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศ เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลและรวบรวมข้อคิดเห็นของเด็กและเยาวชน 

รวมทั้งจัดท ารายงานเพื่อเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป 

(๖) สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมมือกัน

พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสรมิการด าเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ 

(๗) ส่งเสริมสื่อมวลชนและสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกใน

การให้และการอาสาสมัครให้แกเ่ด็กและเยาวชน 

(๘) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานและกิจการเกี่ยวกับ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๙) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการงบประมาณและค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน โดยร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน

ตามมาตรา ๔๒ 

(๑๐) ด าเนินการจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทยอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรูส้ าหรับเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด ตามมติคณะกรรมการ หรือตามที่

คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

มาตรา ๒๐  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสนอคณะกรรมการ เพื่อ

พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรอีย่างน้อยปีละครัง้ โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๒) ผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

(๓) สภาพการณแ์ละแนวโน้มของปัญหาเด็กและเยาวชน 

(๔) ผลการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคจากการด าเนินงาน 

(๕) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

มาตรา  ๒๑   เพื่ อปฏิบั ติ การ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบัญญัติ นี้  คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการหรือส านักงาน อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน าหรือความเห็นทาง
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วิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือเพื่อส ารวจ

กจิการใดที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนได้ 

หมวด ๓ 

มาตรการสง่เสรมิการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ส่วนที่ ๑ 

สภาเด็กและเยาวชน 

มาตรา ๒๒ ให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เทศบาล โดยค าแนะน าของหัวหน้าบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวในแต่ละจังหวัด จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณี ซึ่ง

สมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหรอืเทศบาลนั้น 

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 

ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและ

เยาวชนต าบล หรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณี โดยค านึงถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนและปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางในการจัด

กจิกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพืน้ที่ รวมทั้งด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

พระราชบัญญัตินี ้

ให้นายอ าเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือคณะบริหารสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาล และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือคณะบริหารสภา

เด็กและเยาวชนเทศบาล จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล ปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณี ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทน

บ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิการพัฒนา

เด็กและเยาวชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลนั้น และผู้แทนองค์กรภาคประชา

สังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะบริหารสภาเด็ก

และเยาวชนต าบลหรอืคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเสนอ 

มาตรา ๒๓   สภาเด็กและเยาวชนต าบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล มีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนต าบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็ก

และเยาวชนอ าเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณใ์นด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน 
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(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา 

อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่าง

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

เด็กและเยาวชน 

(๔) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้

ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขต

พืน้ที่ เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ

เยาวชน รวมทั้งการแกป้ัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ เกี่ยวกับการส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ

องคก์รเอกชนหรอืองคก์รชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๙) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ โดยให้คณะ

บรหิารสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรอืคณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้เสนอ  ทั้งนี ้

ให้สอดคล้องกับขอ้บังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๒๔ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยคณะบริหารสภาเด็ก

และเยาวชนต าบล และคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ที่อยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอนั้น 

ให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่

อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ละเขตนั้น 

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอและคณะบริหารสภาเด็กแล ะเยาวชน

เขต ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภา

เด็กและเยาวชนอ าเภอหรอืสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต แล้วแต่กรณ ีโดยค านึงถงึผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 

ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางในการจัด

กจิกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพืน้ที่ รวมทั้งด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

พระราชบัญญัตินี ้

ให้นายอ าเภอหรอืผู้อ านวยการเขต เป็นที่ปรกึษาคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอหรือ

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต แล้วแต่กรณี และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

อ าเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต แล้วแต่กรณี จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
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ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอหรือเขตในกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กร

ภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะ

บรหิารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอหรอืคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนเขตเสนอ 

  

มาตรา ๒๕ ให้สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอและสภาเด็กและเยาวชนเขต มีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ สภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็ก

และเยาวชนจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน

ด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา 

อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่าง

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

เด็กและเยาวชน 

(๔) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้

ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขต

พื้นที่ เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

แล้วแต่กรณ ี

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ

เยาวชน รวมทั้งการแกป้ัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร เก่ียวกับการส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ

องคก์รเอกชนหรอืองคก์รชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๙) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการด า เนินงานตามอ านาจหน้าที่ โดยให้คณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอ   ทั้งนี้ 

ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  

  

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประธานสภาเด็กและ

เยาวชนอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้แทนจากคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอแต่ละอ าเภอ อ าเภอละสี่คน 

ให้มีคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน และผู้บรหิาร

อีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของ
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สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในเขตพื้นที่ รวมทั้งด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์องพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผูว้่าราชการจังหวัด เป็นที่ปรกึษาคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และให้แต่งตั้งที่

ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็ก

และครอบครัวในแต่ละจังหวัด ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และผู้แทน

องค์กรภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเสนอ 

มาตรา ๒๗ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย 

(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต จากทุกเขตในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ระดับละสิบเอ็ดคน 

(ข) ผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ ได้

ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด โดยค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็ก

และเยาวชน จ านวนสิบสองคน ซึ่งต้องมาจากแต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคน 

ทั้งนี้ การคัดเลือกสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ค านึงถึงผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสด้วย 

มาตรา ๒๘ ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ประธานสภาหนึ่งคน และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อก าหนด

แนวทางในการจัดกจิกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์องพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานคร เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จากผู้อ านวยการ

ส านักพัฒนาสังคม ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กฬีา และการทอ่งเที่ยว ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้แทน

กรมกจิการเด็กและเยาวชน ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิการพัฒนา

เด็กและเยาวชน และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน  ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามที่คณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเสนอ 
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มาตรา ๒๙ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและ

เยาวชน 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา 

อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่าง

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

เด็กและเยาวชน 

(๔) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้

ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขต

พืน้ที่ เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ

เยาวชน รวมทั้งการแกป้ัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เก่ียวกับการส่งเสริม

และพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ

องคก์รเอกชนหรอืองคก์รชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๙) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ โดยให้คณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี  เป็นผู้

เสนอ  ทั้งนี ้ให้สอดคล้องกับขอ้บังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๓๐ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย 

(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจากทุกจังหวัด 

(๒) ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(๓) ผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้

ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบที่รัฐมนตรกี าหนด โดยค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้

พิการและผู้ด้อยโอกาส จ านวนสามสิบแปดคน 

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน 

และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบห้าคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ให้มี

หน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเสนอแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนา
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เด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมทั้งเป็นผู้แทน หรือเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนของประเทศใน

การด าเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ตลอดจนด าเนินการอื่นที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์องพระราชบัญญัตินี้ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจาก

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนส านักงานอัยการสงูสดุ 

ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน และผู้แทนองคก์รภาคประชาสังคมที่มีกจิกรรมหรอืผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน  ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามที่คณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเสนอ 

มาตรา ๓๑ ให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นศูนย์กลางประสานงานเพื่อด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๒) ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการ

ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่าง

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

เด็กและเยาวชน 

(๔) ให้ความเห็นในการก าหนดแนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน

ของรัฐ เพื่อการส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๕) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และ

ข้อมูลที่ถูกส่งต่อมายังสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นแนวทางใน

การส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ

เยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

(๗) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ

องคก์รเอกชนหรอืองคก์รชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 

(๘) จัดท าประมวลจรยิธรรมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 

(๙) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ โดยให้คณะ

บรหิารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอ 

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 

มาตรา ๓๒ คณะบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้

(๑) มีอายุไม่เกนิยี่สิบห้าปี 
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(๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการ

บริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

มาตรา ๓๓ คณะบริหารมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละสองปีนับแตว่ันที่ไดร้ับการคัดเลอืก 

ประธานสภาหรอืผู้บรหิารในคณะบริหารซ่ึงพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้แต่ต้องด ารงต าแหนง่

ไม่เกนิสองวาระติดต่อกัน 

กรณีที่คณะบริหารพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกใหม่ภายในหกสิบวนั

นับแต่วันที่คณะบริหารพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือกคณะบริหาร  ให้คณะ

บรหิารนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางกอ่นจนกวา่จะได้มีการคัดเลือกคณะบรหิารใหม่ 

ในวาระเริ่มแรก เมื่อคณะบริหารด ารงต าแหน่งครบหนึ่งปี ให้คณะบรหิารยกเว้นประธานสภา

จับสลากออกกึ่งหนึ่ง และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยให้ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกใหม่มีวาระการ

ด ารงต าแหน่งสองปี 

มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ คณะบริหารพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ 

(๔) ถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชน 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะบริหารของสภาเด็กและเยาวชนพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

ให้มีการคัดเลือกผู้อื ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของผู้ที ่พ้นจากต าแหน่งเหลือไม่ถึง เก้าสิบวัน อาจ

คัดเลือกผู้อื่นแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่ากับ

วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๓๖ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน

การจัดตั้งและการด าเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนต าบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและ

เยาวชนอ าเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับกรุงเทพมหานครด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานการจัดตั้งและการด าเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขตและสภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร 
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มาตรา ๓๗ การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ทั้งนี้ ให้การประชุมของสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรกี าหนด 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนคนหนึ่งให้มีเสียง

หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้

ขาด 

มาตรา ๓๘ การด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาเด็กและเยาวชนได้ก าหนดไว้  ทั้งนี้ ให้สภาเด็กและเยาวชนจัดให้มีการประชุม

สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง เว้นแต่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง และให้

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง  

มาตรา ๓๙  (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๐  (ยกเลิก) 

ส่วนที่ ๒ 

การส่งเสรมิบทบาทขององคก์รเอกชนหรอืองคก์รชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

มาตรา ๔๑  เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนา

เด็กและเยาวชน ให้องคก์รเอกชนหรอืองคก์รชุมชนที่มีกิจกรรมหรอืผลงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าวมีสิทธิขอจด

ทะเบียนเป็นองคก์รเอกชนหรอืองคก์รชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๒  องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๔๑ อาจได้รับเงิน

อุดหนุน ความช่วยเหลือ หรอืการสนับสนุนจากรัฐ ในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม

พระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๒) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อสร้างจิตส านึกของสาธารณชนที่

ถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๓) การจัดตั้งหรอืด าเนินโครงการหรือกจิกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๔) การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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(๕) การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านอื่น ๆ แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ 

เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การแพทย์ การบ าบัดฟื้นฟู การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินอุดหนุน ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก

รัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรกี าหนด 

มาตรา ๔๓  ให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ

ตามมาตรา ๔๒ มีหน้าที่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อส านักงานตามระเบียบที่รัฐมนตรกี าหนด 

มาตรา ๔๔  องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วด าเนินกิจการที่อาจก่อ

ความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ด าเนินการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้เหมาะสม หรือไม่มีผลงานตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีก าหนด ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนการจด

ทะเบียนหรือระงับการให้เงินอุดหนุน ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนที่ให้แก่องค์กรเอกชนหรือองค์กร

ชุมชนนั้นได้ 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๔๕  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ตาม

พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่  ทั้งนี้ ไม่เกินสามร้อยวันนบั

แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จลุานนท ์

นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรก าหนดแนวทางและปรับปรุง

วิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดย

ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เด็กและเยาวชนอ าเภอ และสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

และเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

มาตรา ๑๐  ในวาระเริ่มแรก ให้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตามมาตรา ๒๒ ให้แล้ว

เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

(๒) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตตามมาตรา ๒๔ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

(๓) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย

แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

มาตรา ๑๑  ให้สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสภาเด็กและเยาวชน

อ าเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๑๒  ให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

จังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันกอ่น

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและ

เยาวชนอ าเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

และคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คอื โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสรมิการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ท าให้ไม่

อาจส่งเสรมิเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับ

ความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้การ

ส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พิมพ์มาดา/จดัท า 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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อนุสัญญาว่าด้วยสทิธเิด็ก

พธิสีารเลอืกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสทิธเิด็ก

เรื่องการค ้าเด็กการค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

อารัมภบท

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้

พิจารณา	 ว่า	 ตามหลักการที่ประกาศในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น	 การยอมรับในศักดิ์ศรีแต่กำเนิดและสิทธิที่	

เท่าเทียมกัน	 ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้น	 เป็นรากฐานของ	

เสรีภาพ	ความยุติธรรม	และสันติภาพในโลก	

คำนึงถึง		 ว่า	 บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ	 ได้ยืนยันไว้ในกฎบัตรถึง	 ความศรัทธาต่อสิทธิมนุษยชนขั้น	

พื้นฐานต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย	์ และได้ตั้งเจตจำนงที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม	

และมาตรฐานแหง่ชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้เสรีภาพที่กว้างขวางขึ้น	

ยอมรับ		 วา่	สหประชาชาติได้ประกาศ	และตกลงในปฏิญญาและกติกาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชนวา่	ทุกคน	

มีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่กำหนดไว้	 โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใดๆ	 อาทิเช่น	 เชื้อชาติ		

สีผิว	 เพศ	 ภาษา	 ศาสนา	 ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น	 ต้นกำเนิดทางชาติหรือสังคม		

ทรัพยส์ิน	การเกิดหรือสถานะอื่น	

ระลึก		 ว่า	 สหประชาชาติได้ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า	 เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการ	

ดูแล	และการชว่ยเหลือเป็นพิเศษ	

เชื่อ		 ว่า	 ครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพื้นฐานของสังคมและเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสำหรับการ	

เจริญเติบโตและการอยู่ดีกินดีของสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะเด็ก	ควรจะได้รับการคุ้มครองและการ	

ชว่ยเหลือที่จำเป็น	เพื่อที่จะความสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตนได้อยา่งเต็มที่	

ยอมรับ	 ว่า	 เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มที่	 เด็กควรเติบโตในสิ่งแวดล้อมของ	

ครอบครัว	ในบรรยากาศแหง่ความผาสุก	ความรัก	และความเข้าใจ	

พิจารณา	 ว่า	 ควรเตรียมให้เด็กพร้อมอยา่งเต็มที่ที่จะดำรงชีวิตเป็นของตัวของตัวเองในสังคม	และควรเลี้ยงดู	

เด็กตามเจตนารมณ์แห่งอุดมคติที่ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ	 โดยเฉพาะตามเจตนารมณ์	

แหง่สันติภาพ	ศักดิ์ศรี	ความอดกลั้น	เสรีภาพ	ความเสมอภาค	และความเป็นเอกภาพ	

คำนึงถึง	 ว่า	 ได้มีการระบุความจำเป็นที่จะขยายการดูแลโดยเฉพาะแก่เด็กในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 ค.ศ.		

๑๙๒๔	 และในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งสมัชชาได้รับเอาเมื่อวันที่	 ๒๐	พฤศจิกายน	 ค.ศ.๑๙๕๙		

และได้มีการยอมรับในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ	

สิทธิทางการเมือง	 (โดยเฉพาะข้อ	 ๒๓	 และ	๒๔)	 ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม		

และวัฒนธรรม	 (โดยเฉพาะข้อ	๑๐)	 และในรัฐธรรมนูญและตราสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องของทบวงการ	

ชำนัญพิเศษ	และองคก์ารระหวา่งประเทศที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของเด็ก	

คำนึงถึง		 ว่า	 ตามที่ได้ระบุในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้น	 เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งร่างกายและจิต		

จึงต้องการการพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ	 รวมถึงต้องการการคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้ง	

กอ่นและหลังการเกิด	

ระลึก วา่	บทบญัญติัของปฏิญญาวา่ด้วยหลกักฎหมายและสงัคม	อนัเก่ียวกบัการคุม้ครองและสวสัดิภาพเดก็

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสว่นท่ีเก่ียวกบัการอปุการะและการรบัเปน็บตุรบญุธรรมทัง้ในประเทศและระหวา่ง	

84

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



ประเทศ	กฎระเบียบมาตรฐานขั้นต่ำสุดของสหประชาชาติสำหรับการบริหารงานยุติธรรมแกผู่้เยาว์		

(กฎปักกิ่ง)	 และปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองสตรีและเด็กในภาวะฉุกเฉิน	 และกรณีพิพาทกันด้วย	

อาวุธ	

ยอมรับ		 ว่า	 ประเทศทั้งปวงในโลกมีเด็กที่ดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากอย่างยิ่ง	 และเขาเหล่านั้น	

จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ	พิจารณาตามสมควร	 ถึงความสำคัญของประเพณี	 และ	

คา่นิยมทางวัฒนธรรมของชนแตล่ะกลุม่	ที่มีตอ่การคุ้มครองและพัฒนาการอยา่งกลมกลืนของเด็ก	

ยอมรับ		 ว่า	 ความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในทุกๆ	

ประเทศ	โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาได้ตกลงกันดังนี้	

ส่วนที่๑

ข้อที่๑

เพื่อความมุง่ประสงคแ์หง่อนุสัญญานี้	เด็กหมายถึง	มนุษยท์ุกคนที่มีอายุต่ำกวา่สิบแปดปี	เว้นแตจ่ะ

บรรลุนิติภาวะกอ่นหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแกเ่ด็กนั้น	

ข้อที่๒

๑.	 รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้	 แก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ในเขต

อำนาจของตน	โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไมว่า่ชนิดใดๆ	โดยไมค่ำนึงถึง	เชื้อชาติ	สีผิว	ภาษา	ศาสนา	ความ

คิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น	ต้นกำเนิดทางชาติ	ชาติพันธุ	์หรือสังคม	ทรัพยส์ิน	ความทุพพลภาพ	การเกิด

หรือสถานะอื่นๆของเด็ก	หรือบิดามารดา	หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย		

๒.	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	 เพื่อที่จะประกันว่าเด็กได้รับการคุ้มครองการ

เลือกปฏิบัติ	 หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ	 บนพื้นฐานของสถานภาพ	 กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออก	 หรือ

ความเชื่อของบิดามารดา	ผู้ปกครองตามกฎหมาย	หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก	

ข้อที่๓

๑.		ในการกระทำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก	 ไม่ว่าจะกระทำโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือ

เอกชน	 ศาลยุติธรรม	 หน่วยงานฝ่ายบริหาร	 หรือองค์กรนิติบัญญัติ	 ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้อง

คำนึงถึงเป็นลำดับแรก		

๒.	 รัฐภาคีรับที่จะประกันให้มีการคุ้มครอง	 และการดูแลแก่เด็กเท่าที่จำเป็นสำหรับความอยู่ดีของ

เด็ก	 โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา	 ผู้ปกครองตามกฎหมาย	 หรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบเด็กนั้น

ตามกฎหมายด้วยและเพื่อการนี้	จะดำเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ	และบริหารที่เหมาะสมทั้งปวง		

๓.	 รัฐภาคีจะประกันว่า	 สถาบัน	 การบริการ	 และการอำนวยความสะดวกที่มีส่วนรับผิดชอบต่อ

การดูแลหรือการคุ้มครองเด็กนั้น	 จะเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ	 โดยเฉพาะ

ด้านความปลอดภัย	 สุขภาพ	 และในเรื่องจำนวนและความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่	 ตลอดจนการกำกับดูแลที่มี

ประสิทธิภาพ	

85

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



ข้อที่๔

รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	 ทั้งด้านนิติบัญญัติ	 บริหารและด้านอื่นๆ	 เพื่อการ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ได้ให้การยอมรับ	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	

วัฒนธรรมนั้น	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการเช่นว่านั้น	 โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่	 และภายในกรอบของ

ความรว่มมือระหวา่งประเทศ	เมื่อจำเป็น	

ข้อที่๕

รัฐภาคีจะเคารพต่อความรับผิดชอบ	 สิทธิ	 และหน้าที่ของบิดามารดา	 หรือของสมาชิกของ

ครอบครัวขยาย	หรือชุมชน	ซึ่งกำหนดไว้โดยขนบธรรมเนียมในท้องถิ่น	หรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย	หรือ

บุคคลอื่นที่รับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมาย	 ในอันที่จะแนะแนวตามที่เหมาะสมในการใช้สิทธิของเด็กตามที่

อนุสัญญานี้ให้การรับรอง	ในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก	

ข้อที่๖

๑.	 รัฐภาคียอมรับวา่	เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต		

๒.		รัฐภาคีจะประกันอยา่งเต็มที่เทา่ที่จะทำได้	ให้มีการอยูร่อด	และการพัฒนาของเด็ก	

ข้อที่๗

๑.		เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด	และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับตั้งแตเ่กิด	และสิทธิที่จะ

ได้รับสัญชาติ	และเทา่ที่จะเป็นไปได้	สิทธิที่จะรู้จัก	และได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน		

๒.	 รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคี	

ที่มีอยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถานะ

ไร้สัญชาติ	

ข้อที่๘

๑.		รัฐภาคีรับที่จะเคารพตอ่สิทธิของเด็ก	ในการรักษาเอกลักษณข์องตนไว้รวมถึงสัญชาติ	ชื่อ	และ

ความสัมพันธท์างครอบครัวของตนตามที่กฎหมายรับรอง	โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบด้วยกฎหมาย		

๒.		ในกรณีที่มีการตัดเอกลักษณ์บางอย่าง	 หรือทั้งหมดของเด็กออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย		

รัฐภาคีจะให้ความชว่ยเหลือและความคุ้มครองตามสมควร	เพื่อให้เอกลักษณข์องเด็กกลับคืนมาโดยเร็ว	

ข้อที่๙

๑.		รัฐภาคีจะประกันว่า	 เด็กจะไม่ถูกแยกจากบิดามารดาโดยขัดกับความประสงค์ของบิดามารดา	

เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานที่มีอำนาจ	 ซึ่งอาจถูกทบทวนโดยทางศาลจะกำหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่

ใช้บังคับอยู่ว่า	 การแยกเช่นที่ว่านี้จำเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 การกำหนดเช่นที่ว่านี้อาจจำเป็นใน

กรณีเฉพาะ	 เช่น	 ในกรณีที่เด็กถูกกระทำโดยมิชอบ	หรือถูกทอดทิ้งละเลยโดยบิดามารดา	หรือในกรณีที่บิดา

มารดาอยูแ่ยกกันและต้องมีการตัดสินวา่เด็กจะพำนักที่ใด		

๒.		ในการดำเนินการใดๆ	 ตามวรรค	๑	 ของข้อนี้	 จะให้โอกาสทุกฝ่ายที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมี
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สว่นรว่มในการดำเนินการดังกลา่ว	และแสดงความคิดเห็นของตนให้ประจักษ	์	

๓.	 รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กที่ถูกแยกจากบิดาหรือมารดา	 หรือจากทั้งคู	่ ในอันที่จะรักษา

ความสัมพันธ์ส่วนตัว	 และการติดต่อโดยตรงทั้งกับบิดาและมารดาอย่างสม่ำเสมอ	 เว้นแต่เป็นการขัดต่อ	

ผลประโยชนส์ูงสุดของเด็ก		

๔.	 ในกรณีที่การแยกเช่นที่ว่านี้เป็นผลมาจากการกระทำใดๆ	 โดยรัฐภาคีต่อบิดาหรือมารดา	 หรือ

ทั้งบิดามารดา	 หรือต่อเด็ก	 เช่น	 การกักขัง	 การจำคุก	 การเนรเทศ	 การส่งตัวออกนอกประเทศ	 หรือการ	

เสียชีวิต	 (รวมทั้งการเสียชีวิตอันเกิดจากสาเหตุใดๆ	ที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้นั้นอยู่ในการควบคุมของรัฐ)	หากมีการ

ขอร้อง	 รัฐภาคีนั้นจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเกี่ยวกับที่อยู่ของสมาชิกของครอบครัวที่หายไปแก่บิดา

มารดา	เด็ก	หรือในกรณีที่เหมาะสม	แกส่มาชิกของครอบครัว	 เว้นแตเ่นื้อหาของข้อมูลขา่วสารนั้นจะกอ่ให้เกิด

ความเสียหายตอ่ความอยูด่ีของเด็ก	 อนึ่ง	 รัฐภาคีจะให้การประกันตอ่ไปวา่	 การยื่นคำร้องขอเชน่วา่นั้นจะไมก่อ่

ให้เกิดผลร้ายตอ่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	

ข้อที่๑๐

๑.	 ตามพันธกรณีของรัฐภาคี	 ภายใต้ข้อ	๙	 วรรค	๑	คำร้องของเด็ก	หรือบิดามารดาของเด็กที่จะ

เดินทางเข้าหรือออกนอกรัฐภาคี	 เพื่อวัตถุประสงค์ของการกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็นครอบครัว	 จะได้การ

ดำเนินการโดยรัฐภาคีในลักษณะที่เป็นคุณ	 มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว	 รัฐภาคีจะประกันอีกด้วยว่า	 การยื่น

คำร้องดังกลา่วจะไมก่อ่ให้เกิดผลเสียตอ่ผู้ร้อง	และสมาชิกในครอบครัวของผู้ร้อง		

๒.		เด็กที่บิดามารดาอาศัยอยู่ต่างรัฐกันกับเด็ก	 จะมีสิทธิที่จะรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัว	 และการ

ติดต่อโดยตรงทั้งกับบิดามารดาได้อย่างสม่ำเสมอ	 เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ	 เพื่อการนี้และตามพันธกรณี

ของรัฐภาคีภายใต้ข้อ	 ๙	 วรรค	 ๑	 รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็ก	 และบิดามารดาของเด็ก	 ในอันที่จะ	

เดินทางออกนอกประเทศใดๆ	รวมทั้งประเทศของตน	และสิทธิที่จะเดินทางออกนอกประเทศใดๆ	จะอยูภ่ายใต้

ข้อจำกัดดังที่กำหนดไว้โดยกฎหมายเท่านั้น	 และซึ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	 ความสงบ

เรียบร้อย	สาธารณสุข	หรือศีลธรรมของประชาชน	หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น	และสอดคล้องกับสิทธิอื่นๆ

ที่ได้รับการยอมรับในอนุสัญญานี้	

ข้อที่๑๑

๑.		รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการต่างๆ	 ที่จะหยุดยั้งการโยกย้ายเด็ก	 และการไม่ส่งเด็กกลับคืนจาก

ตา่งประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย		

๒.		เพื่อการนี ้	 รัฐภาคีจะส่งเสริมให้มีการจัดทำความตกลงทวิภาคี	 หรือพหุภาคี	 หรือการ

ภาคยานุวัติความตกลงที่มีอยู	่

ข้อที่๑๒

๑.	 รัฐภาคีจะประกันแก่เด็กที่สามารถ	 มีความคิดเห็นเป็นของตนได้แล้ว	 ซึ่งสิทธิที่จะแสดงความ

คิดเห็นเหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆ	 เรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก	 ทั้งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รับการ

พิจารณาตามสมควรแกอ่ายุ	และวุฒิภาวะของเด็กนั้น		

๒.	 เพื่อความมุ่งประสงค์นี้	 เด็กจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่จะมีสิทธิมีเสียงในกระบวน
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พิจารณาทางตุลาการ	 และทางปกครองใดๆ	 ที่มีผลกระทบต่อเด็กไม่ว่าโดยตรง	 หรือผ่านผู้แทน	 หรือองค์กรที่

เหมาะสม	ในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน	

ข้อที่๑๓

๑.	 เด็กจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก	 สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา	 ได้รับ	 หรือ

ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร	 และความคิดทุกลักษณะ	 โดยไม่ถูกจำกัดโดยเขตแดน	 ไม่ว่าจะโดยวาจา	 ลายลักษณ์

อักษร	หรือการตีพิมพ์	ในรูปศิลปะหรือผา่นสื่ออื่นใดตามที่เด็กเลือก		

๒.	 การใช้สิทธิดังกล่าวนี้อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ	 แต่ข้อจำกัดเหล่านี้ต้องเป็นข้อจำกัด

เชน่ที่บัญญัติตามกฎหมาย	และเชน่ที่จำเป็นเทา่นั้น		

• ก)	เพื่อการเคารพตอ่สิทธิ	และชื่อเสียงของบุคคลอื่น	หรือ

• ข)	 เพื่อการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	 หรือความเรียบร้อย	 หรือสาธารณสุข	 หรือศีลธรรมของ

ประชาชน	

ข้อที่๑๔

๑.	 รัฐภาคีจะเคารพตอ่สิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพทางความคิด	มโนธรรม	และศาสนา		

๒.	 รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา	 และผู้ปกครองตามกฎหมาย	 ในกรณีที่

เหมาะสมในอันที่จะให้แนวทางแก่เด็กในการใช้สิทธิของตน	 ในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนา

ตามวัยของเด็ก		

๓.	 เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา	 หรือความเชื่อของตน	 อาจอยู่เพียงภายใต้ข้อจำกัดเช่นที่

กำหนดโดยกฎหมายเท่านั้น	 และเช่นที่จำเป็นที่จะรักษาความปลอดภัย	 ความสงบเรียบร้อย	 สาธารณสุข	 หรือ

ศีลธรรมของประชาชน	หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น	

ข้อที่๑๕

๑.		รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม	และเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบ	

๒.		ไม่อาจมีการจำกัดการใช้สิทธิเหล่านี้	 นอกเหนือจากข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับ

กฎหมาย	 และที่จำเป็นสำหรับสังคมประชาธิปไตย	 เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติ	 หรือความปลอดภัย

ของประชาชน	 ความสงบเรียบร้อย	 การคุ้มครองด้านสาธารณสุข	 หรือศีลธรรม	 หรือการคุ้มครองสิทธิ	 และ

เสรีภาพของบุคคลอื่น	

ข้อที่๑๖

๑.	 เด็กจะไมถู่กแทรกแซงโดยพลการ	หรือโดยไมช่อบด้วยกฎหมายในความเป็นสว่นตัว	ครอบครัว	

บ้าน	หรือหนังสือโต้ตอบ	รวมทั้งจะไมถู่กกระทำโดยมิชอบตอ่เกียรติ	และชื่อเสียง		

๒.		เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง	หรือการกระทำดังกลา่ว	

ข้อที่๑๗

รัฐภาคียอมรับในหน้าที่อันสำคัญของสื่อมวลชน	และจะประกันวา่เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสาร
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และวัสดุจากแหล่งต่างๆกัน	 ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารและวัสดุที่มุ่ง

สง่เสริมความผาสุก	ทั้งทางสังคม	จิตใจ	และศีลธรรม	ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก	เพื่อการนี้รัฐภาคี	

• ก)	ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวัสดุ	 ที่จะมีประโยชน์ทั ้งทางสังคมและ

วัฒนธรรมแกเ่ด็ก	และโดยสอดคล้องกับเจตนารมณข์้อ	๒๙		

• ข)	ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิต	 แลกเปลี่ยน	 และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

วัสดุดังกลา่ว	จากแหลง่ข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ	และระหวา่งประเทศ		

• ค)	สง่เสริมการผลิต	และเผยแพรห่นังสือสำหรับเด็ก

• ง)	ส่งเสริมให้สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจำเป็นทางด้านภาษาของเด็กที่เป็น

สมาชิกของชนกลุม่น้อย	หรือชนพื้นเมือง		

• จ)	ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันเด็ก	จากข้อมูล	 ข่าวสารและวัสดุที่

เป็นอันตรายตอ่ความอยูด่ีกินดีของเด็ก	ทั้งนี้	โดยคำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ	๑๓	และ	๑๘	

ข้อที่๑๘

๑.	 รัฐภาคีจะใช้ความพยายามที่สุด	 เพื่อประกันให้มีการยอมรับหลักการที่วา่	 ทั้งบิดาและมารดามี

ความรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก	 บิดามารดา	 หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้วแต่กรณี	

เป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก	โดยคำนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐาน		

๒.	 เพื่อความมุง่ประสงคใ์นการให้หลักประกัน	และสง่เสริมสิทธิที่กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้	รัฐภาคี

จะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่บิดามารดา	 และผู้ปกครองตามกฎหมายในอันที่จะปฏิบัติความรับผิดชอบ

ของตนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	และจะประกันให้มีการพัฒนาสถาบัน	การอำนวยความสะดวก	และการบริการ

ตา่งๆ	สำหรับการดูแลเด็ก		

๓.		รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงที่จะประกันวา่	บุตรของบิดามารดาที่ต้องทำงานมี

สิทธิได้รับประโยชนจ์ากการบริการ	และสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่พวกเขามีสิทธิจะได้	

ข้อที่๑๙

๑.	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	ด้านนิติบัญญัติ	บริหาร	สังคมและการศึกษา	 ใน

อันที่จะคุ้มครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง	 ทั้งทางรา่งกายและจิต	 การทำร้ายหรือการกระทำอัน

มิชอบ	 การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท	 การปฏิบัติที่ผิดหรือการแสวงประโยชน์	 รวมถึงการกระทำอัน	

มิชอบทางเพศขณะอยู่ในการดูแลของบิดามารดา	 ผู้ปกครองตามกฎหมาย	 หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ใน

ความดูแล		

๒.	 ตามแต่จะเหมาะสม	 มาตรการคุ้มครองเช่นว่านี้	 ควรรวมถึง	 กระบวนการที่มีประสิทธิผล

สำหรับการจัดตั้งแผนงานทางสังคม	 ในอันที่จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่เด็กและบุคคลซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความ

ดูแล	 ตลอดจนกระบวนการที่มีประสิทธิผลสำหรับป้องกันในรูปแบบอื่น	 และให้มีการระบุ	 การรายงานการส่ง

เรื่องเพื่อพิจารณา	การสืบสวน	การปฏิบัติ	และการติดตามเรื่องของกรณีการปฏิบัติที่ผิดตอ่เด็ก	ตามที่ระบุมา

แล้วข้างต้น	และในกรณีที่เหมาะสมให้ทางตุลาการเข้ามามีสว่นรว่มด้วย	
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ข้อที่๒๐

๑.	 เด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว	 ไมว่า่จะโดยถาวรหรือชั่วคราว	หรือที่ไมอ่าจปลอ่ยให้อยูใ่น

สภาพที่วา่นั้น	เพื่อประโยชนส์ูงสุดของเด็กเอง	จะได้รับการคุ้มครอง	และความชว่ยเหลือพิเศษที่จัดให้โดยรัฐ		

๒.		รัฐภาคีจะประกันให้มีการดูแลแกเ่ด็กเชน่วา่นั้นตามกฎหมายภายใน		

๓.		นอกเหนือจากประการอื่นแล้ว	 การดูแลดังกล่าวอาจรวมถึง	 การจัดหาผู้อุปถัมภ์	 กาฟาลาห์	

ของกฎหมายอิสลาม	 การรับบุตรบุญธรรม	 หรือถ้าจำเป็นการจัดให้อยู่ในความดูแลของสถาบันที่เหมาะสม

สำหรับการดูแลเด็ก	 ในการพิจารณาถึงหนทางแก้ไขให้คำนึงถึงการควรให้มีความต่อเนื่องในการเลี้ยงดูเด็ก	

และภูมิหลังทางชาติพันธุ์	ศาสนา	และวัฒนธรรม	และภาษาของเด็ก	

ข้อที่๒๑

รัฐภาคีซึ่งยอมรับและ/หรือยอมให้มีระบบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะประกันว่าประโยชน์สูงสุด

ของเด็กเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุด	และจะ		

• ก)	ประกันวา่	การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่	ผู้มีอำนาจเทา่นั้น

ซึ่งเป็นผู้กำหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใช้บังคับอยู่	 และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารทั้งปวงที่

เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ว่า	 การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นกระทำได้เมื่อคำนึงถึงสถานภาพของเด็กเป็น	

บุตรบุญธรรมนั้นกระทำได้เมื่อคำนึงถึงสภาพของเด็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบิดามารดา	ญาติพี่น้อง	 และ	

ผู้ปกครองตามกฎหมายและในกรณีที่จำเป็น	 บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมอย่างผู้เข้าใจเรื่องต่อการรับ

เด็กเป็นบุตรบุญธรรม	โดยได้รับคำปรึกษาตามที่จำเป็น		

• ข)	 ยอมรับว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศอาจถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการ

ดูแลเด็ก	หากไมส่ามารถจัดหาผู้อุปถัมภ์	หรือครอบครัวที่รับเป็นบุตรบุญธรรมให้เด็กได้	หรือไมส่ามารถให้เด็ก

ได้รับการดูแลด้วยวิธีการอันเหมาะสมในประเทศถิ่นกำเนิดของเด็กนั้น		

• ค)	 ประกันว่าเด็กที่อยู่ในข่ายของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ	 จะได้รับมาตรการ

คุ้มครองและมาตรฐานเชน่เดียวกับที่ใช้อยูใ่นกรณีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภายในประเทศ		

• ง)	ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันวา่	ในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ

นั้น	การจัดหาผู้อุปการะแกเ่ด็ก	จะไมส่ง่ผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชนท์างการเงินที่ไมส่มควรจากการนั้น		

• จ)	สง่เสริมเมื่อเป็นการเหมาะสมซึ่งความมุง่หมายของข้อนี้	โดยการจัดทำข้อตกลง	หรือข้อตกลง

ทวิภาคี	 หรือพหุภาคี	 และภายในกรอบนี้พยายามที่จะประกันว่า	 การจัดหาผู้อุปถัมภ์แก่เด็กในอีกประเทศหนึ่ง

นั้นได้กระทำโดยหนว่ยงานหรือองคก์รที่มีอำนาจ	

ข้อที่๒๒

๑.	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า	 เด็กที่ร้องขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัย	 หรือที่ได้

รับการพิจารณาเป็นผู้ลี้ภัย	 หรือที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ลี้ภัยตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือ

ระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ	 ไม่ว่าจะมีบิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอื่นติดตามมาด้วยหรือไม่ก็ตาม	 จะได้รับ

การคุ้มครองและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่เหมาะสมในการได้รับสิทธิที่มีอยู่ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้

และในตราสารระหวา่งประเทศอื่นๆ	อันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรมซึ่งรัฐดังกลา่วเป็นภาคี		

๒.	 เพื่อวัตถุประสงคน์ี้	 รัฐภาคีจะให้ความรว่มมือตามที่พิจารณาวา่เหมาะสมแกค่วามพยายามใดๆ	
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ของทั้งองค์การสหประชาชาติ	 และองค์การระดับรัฐบาล	 หรือองค์การที่มิใช่ระดับรัฐบาลอื่นที่มีอำนาจ	 ซึ่ง	

ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กเช่นว่า	 และในการติดตามหาบิดามารดา

หรือสมาชิกอื่นของครอบครัวของเด็กผู้ลี้ภัย	 เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสำหรับการกลับไปอยู่ร่วมกัน

ใหมเ่ป็นครอบครัวของเด็ก	 ในกรณีที่ไมส่ามารถค้นพบบิดามารดาหรือสมาชิกอื่นๆของครอบครัว	 เด็กนั้นจะได้

รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว	 ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวไม่ว่าจะด้วย

เหตุผลใด	ดังเชน่ที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้	

ข้อที่๒๓

๑.	 รัฐภาคียอมรับว่าเด็กที่พิการทางร่างกายหรือจิต	 ควรมีชีวิตที่สมบูรณ์และปกติสุข	 ในสภาวะที่

ประกันในศักดิ์ศรี	สง่เสริมการพึ่งพาตนเอง	และเอื้ออำนวยให้เด็กมีสว่นรว่มอยา่งแข็งขันในชุมชน		

๒.	 รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	และจะสนับสนุนและประกันที่จะ

ขยาย	 เทา่ที่กำลังทรัพยากรจะอำนวย	ความชว่ยเหลือซึ่งมีการร้องขอ	และซึ่งเหมาะสมกับสภาพของเด็ก	และ

สภาพการณข์องบิดามารดา	หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก	ไปยังเด็กที่อยูใ่นเกณฑแ์ละผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก																		

๓.	 โดยยอมรับความจำเป็นพิเศษของเด็กพิการ	ความชว่ยเหลือที่ให้ตามวรรค	๒	ของข้อนี้เป็นการ

ให้เปลา่เทา่ที่จะเป็นไปได้	ทั้งนี้	โดยพิจารณาถึงกำลังทรัพยข์องบิดามารดา	หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก	และความ

ชว่ยเหลือเชน่วา่จะถูกกำหนดขึ้นเพื่อที่จะประกันวา่	 เด็กพิการจะสามารถอยา่งมีประสิทธิผลที่จะเข้าถึง	และได้

รับการศึกษา	 การฝึกอบรม	 การบริการดูแลสุขภาพ	 การบริการเรื่องการฟื้นฟูสภาพ	 การตระเตรียมสำหรับ

การจ้างงาน	 และโอกาสทางด้านสันทนาการ	 ในลักษณะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถบรรลุผลสำเร็จอย่างเต็มที่

เทา่ที่เป็นไปได้ในการเข้าสังคมและการพัฒนาตนเอง	ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้วย		

๔.	 ภายใต้บรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศ	 รัฐภาคีจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล	

ข่าวสารที่เหมาะสม	 ในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน	 และด้านการรักษาเด็กพิการทางการแพทย	์	

ทางจิตวิทยา	 และทางการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 รวมทั้งการเผยแพร่	 และการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับวิธีฟื้นฟู

การศึกษา	 และการบริการด้านการฝึกอาชีพ	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้รัฐภาคีสามารถปรับปรุงความ

สามารถและทักษะ	 และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านนี้	 ในเรื่องนี้ความต้องการของประเทศกำลังพัฒนาควรได้

รับการคำนึงถึงเป็นพิเศษ	

ข้อที่๒๔

๑.	 รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้	 และ	

ส่ิงอำนวยความสะดวก	สำหรบัการบำบดัรกัษาความเจบ็ปว่ย	และการฟ้ืนฟสูขุภาพ	รฐัภาคีจะพยายามดำเนินการ	

ที่จะประกันวา่ไมม่ีเด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเชน่วา่นั้น		

๒.	 รัฐภาคีจะให้มีการปฏิบัติตามซึ่งสิทธินี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดำเนินมาตรการที่

เหมาะสม	ดังนี้		

• ก)	ลดการเสียชีวิตของทารก	และเด็ก

• ข)	ประกันให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จำเป็น	 และการดูแลสุขภาพแก่เด็กทุกคน

โดยเน้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม		

• ค)	ตอ่สู้กับโรคภัย	และทุพโภชนาการ	รวมทั้งที่อยูภ่ายในขอบขา่ยของการดูแลสุขภาพขั้นปฐม	ซึ่ง
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นอกเหนือจากวิธีการอื่นแล้วยังดำเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่พร้อมแล้ว	 และโดยการจัดหาอาหารที่

ถูกหลักโภชนาการ	 และน้ำดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ	 ทั้งนี้	 โดยการพิจารณาถึงอันตราย	 และความเสี่ยงของ

มลภาวะแวดล้อม		

• ง)	ประกันให้มีการดูแลสุขภาพอยา่งเหมาะสมแกม่ารดา	ทั้งกอ่นและหลังคลอด
• จ)	ประกันวา่ทุกสว่นของสังคม	โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก	จะได้รับข้อมูลขา่วสาร	และเข้าถึง

การศึกษาและการสนับสนุนให้ใช้ความรู้พื้นฐานในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก	 เรื่องประโยชน์ของการ	
เลี้ยงดูด้วยนมมารดา	เรื่องอนามัยและสุขาภิบาลสภาพแวดล้อม	และเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ		

• ฉ)	พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน	 การแนะแนวแก่บิดามารดา	 และการให้บริการและการ
ศึกษาและในเรื่องการวางแผนครอบครัว		

๓.	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง	 เพื่อที่จะขจัดทางปฏิบัติ
ดั้งเดิมที่เป็นผลร้ายตอ่สุขภาพของเด็ก		

๔.	รัฐภาคีรับที่จะสง่เสริมและสนับสนุนความรว่มมือระหวา่งประเทศ	เพื่อที่จะให้การดำเนินการให้
สิทธิที่ยอมรับในข้อนี้บังเกิดผลอยา่งเต็มที่ตามลำดับ	 เกี่ยวกับเรื่องนี้ความจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาจะได้
รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	

ข้อที่๒๕
รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก	 ผู ้ซึ่งได้รับการจัดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจให้ไปได้รับการดูแล		

การคุ้มครอง	 หรือการบำบัดรักษาสุขภาพ	 ทั้งร่างกายและจิต	 ในอันที่จะได้รับการทบทวนการบำบัดรักษาที่	
ให้แกเ่ด็กเป็นระยะๆ	ตลอดจนสภาวะแวดล้อมอื่นๆ	ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดังกลา่ว	

ข้อที่๒๖
๑.	 รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน	 ในอันที่จะได้รับประโยชน์จากการประกันสังคม	 รวมถึงการ

ประกันภัยทางสังคม	 และจะดำเนินมาตรการที่จำเป็น	 เพื่อให้สิทธินี้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ตามกฎหมายของ
แตล่ะประเทศ		

๒.	 ในกรณีที่เหมาะสม	การให้ประโยชน์ควรคำนึงถึงทรัพยากร	และสภาวะแวดล้อมของเด็ก	 และ
บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็ก	 ตลอดจนข้อพิจารณาอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอรับประโยชน์
ซึ่งกระทำโดยเด็กผู้นั้นหรือตัวแทน	

ข้อที่๒๗
๑.	 รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน	 ในอันที่จะได้รับมาตรฐานของการดำรงชีวิตที่เพียงพอ

สำหรับการพัฒนาด้านรา่งกาย	สมอง	จิตใจ	ศีลธรรม	และสังคมของเด็ก		

๒.	 บิดามารดาหรือผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก	 มีความรับผิดชอบเบื้องต้นที่จะจัดหาสภาพความ	

เป็นอยูท่ี่จำเป็นสำหรับการพัฒนาของเด็ก	ทั้งนี้	ตามความสามารถและกำลังการเงินของบุคคลเหลา่นั้น		

๓.	 ตามสภาวะและกำลังความสามารถของประเทศ	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะให้

ความช่วยเหลือบิดามารดา	 และผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก	 ในการดำเนินตามสิทธินี้	 และในกรณีที่จำเป็นรัฐภาคี

จะให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุและแผนงานสนับสนุน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ด้านโภชนาการ	 เครื่องนุ่งห่ม		

และที่อยูอ่าศัย		
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๔.	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	ที่จะได้รับชดใช้ค่าเลี้ยงดูเด็กคืนจากบิดามารดา

หรือผู้อื่นที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็ก	 ทั้งที่อยู่ในรัฐภาคีเองและรัฐอื่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในกรณีที่

บุคคลที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็กอาศัยอยู่ในรัฐอื่น	 นอกเหนือจากรัฐที่เด็กอาศัยอยู่	 รัฐภาคีจะ	

ส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศ	หรือการจัดทำความตกลงเช่นว่านั้น	 ตลอดจนการจัด

ทำข้อตกลงอื่นๆ		ที่เหมาะสม	

ข้อที่๒๘

๑.		รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา	 และเพื่อที่จะให้สิทธินี้บังเกิดผลตามลำดับ	

และบนพื้นฐานของโอกาสที่เทา่เทียมกัน	รัฐภาคีจะ	

• ก)	จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถเรียนได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย

• ข)	สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่างๆ	 รวมถึงการศึกษาสายสามัญ

และสายอาชีพ	 จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน	 และดำเนินมาตรการที่เหมาะสม	 เช่น

การนำมาใช้ซึ่งการศึกษาแบบให้เปลา่	และการเสนอให้ความชว่ยเหลือทางการเงินในกรณีที่จำเป็น		

• ค)	ทำให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่ทุกคนบนพื้นฐานของความสามารถ	 โดยทุกวิธีการที่

เหมาะสม		

• ง)	ทำให้ข้อมูลขา่วสาร	และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ	เป็นที่แพรห่ลาย	และเปิดกว้าง

แกเ่ด็กทุกคน		

• จ)	ดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าเรียนอยา่งสม่ำเสมอ	และลดอัตราการออกจากโรงเรียน

กลางคัน		

๒.	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า	 ระเบียบวินัยของโรงเรียนได้กำหนดขึ้น	

ในลักษณะที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีแหง่ความเป็นมนุษยข์องเด็กและสอดคล้องกับอนุสัญญานี้		

๓.		 รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา		

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เพื่อที่จะเกื้อกูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่รู้หนังสือทั่วโลก	 และเอื้ออำนวยให้ได้รับ

ความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค	 และวิธีการสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้	 ความต้องการของประเทศกำลัง

พัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	

ข้อที่๒๙

๑.	 รัฐภาคีตกลงวา่	การศึกษาของเด็กจะมุง่ไปสู	่	

• ก)	การพัฒนาบุคลิกภาพ	ความสามารถพิเศษ	 และความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของ

เด็ก	ให้เต็มศักยภาพของเด็กแตล่ะคน		

• ข)	การพัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	 และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	 และต่อหลักการที่วางไว้ใน

กฎบัตรสหประชาชาติ		

• ค)	การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก	 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	ภาษา	 และค่านิยม

ของเด็กนั้นเอง	 และต่อค่านิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู	่ และต่อค่านิยมของชาติถิ่นกำเนิดของเขา	 และต่อ

อารยธรรมอื่นๆ	ที่แตกตา่งไปจากของเขาเอง		

• ง)	การเตรียมเด็กให้มีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีด้วยจิตสำนึกแห่งความเข้าใจกัน
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สันติภาพ	ความอดกลั้น	ความเสมอภาพทางเพศ	และมิตรภาพในหมูม่วลมนุษยท์ุกกลุม่ชาติพันธุ	์ กลุม่คนชาติ	

กลุม่ศาสนา	ตลอดจนในหมูค่นพื้นเมืองดั้งเดิม		

• จ)	การพัฒนาความเคารพตอ่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

๒.	 ไม่มีความตอนใดในข้อนี้หรือในข้อ	 ๒๘	ที่จะได้รับการตีความให้เป็นการก้าวก่ายเสรีภาพของ

บุคคลและองคก์ร	ในการจัดตั้งและอำนวยการสถาบันทางการศึกษา	แตท่ั้งนี้จะต้องเคารพตอ่หลักการที่ระบุไว้

ในวรรค	๑	 ของข้อนี้เสมอ	 และตอ่เงื่อนไขที่วา่การศึกษาที่ให้ในสถาบันเหลา่นั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ

ที่รัฐได้วางไว้	

ข้อที่๓๐

ในรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ	์ ศาสนา	 และภาษา	 หรือกลุ่มชนพื้นเมืองดั ้งเดิมอาศัยอยู	่	

เด็กที่มาจากชนกลุ่มน้อยนั้น	 หรือที่เป็นชนพื้นเมืองจะต้องไม่ถูกปฏิเสธซึ่งสิทธิที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่จะ

นับถือและปฏิบัติทางศาสนา	หรือสิทธิที่จะใช้ภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอื่นในกลุม่เดียวกัน	

ข้อที่๓๑

๑.	 รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผ่อน	 การเข้าร่วมกิจกรรม	 การละเล่น

ทางสันทนาการที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก	และการมีสว่นรว่มอยา่งเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ		

๒.	 รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก	 ที่จะเข้ามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทางวัฒนธรรมและ

ศิลปะ	 และจะสนับสนุนการใช้โอกาสที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน	 สำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม	 ศิลปะ		

สันทนาการ	และการพักผอ่นหยอ่นใจ	

ข้อที่๓๒

๑.	 รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	

และจากการทำงานใดที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตราย	 หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก	 หรือเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ	หรือการพัฒนาทางรา่งกาย	สมอง	จิตใจ	ศีลธรรม	และสังคมของเด็ก		

๒.		รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ	 บริหาร	 สังคม	 และการศึกษา	 เพื่อประกันให้มีการ

ดำเนินการตามข้อนี้	 เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 และโดยคำนึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในตราสารระหว่าง	

ประเทศอื่นๆ	รัฐภาคีจะ		

• ก)	กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการรับเข้าทำงาน

• ข)	กำหนดกฎเกณฑท์ี่เหมาะสมเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมง	และสถานภาพการจ้างงาน

• ค)	กำหนดบทลงโทษ	หรือวิธีการลงโทษอื่นๆ	ที่เหมาะสมเพื่อประกันให้ข้อนี้มีผลใช้บังคับจริงจัง

ข้อที่๓๓

รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	รวมทั้งมาตรการทางนิติบัญญัติ	บริหาร	สังคม	และ

ทางการศึกษาที่จะคุ้มครองเด็กจากการใช้โดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด	 รวมทั้งสารที่มีพิษต่อจิตประสาทอื่นๆ	

ที่ได้นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	 และที่จะป้องกันการใช้เด็กเพื่อการผลิต	 และค้าโดยผิด

กฎหมายซึ่งสารเชน่วา่นั้น	
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ข้อที่๓๔

รัฐภาคีรับที่จะคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ	และการกระทำทางเพศที่มิชอบทุก

รูปแบบเพื่อการนี้	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	 ทั้งมาตรการภายในประเทศ	 และมาตรการ

ทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อป้องกัน		

• ก)	การชักจูง	หรือบีบบังคับเด็กให้มีสว่นรว่มในกิจกรรมทางเพศใดๆ	ที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย

• ข)	การแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี	 หรือการกระทำอื่นๆ	 ที่เกี่ยวกับเพศที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย		

• ค)	การแสวงประโยชนจ์ากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร	และที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร

ข้อที่๓๕

รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	 ทั้งในระดับประเทศ	 ระดับทวิภาคีและพหุภาคี		

เพื่อป้องกัน	การลักพา	การขาย	หรือการลักลอบค้าเด็ก	ไมว่า่ด้วยวัตถุประสงคใ์ด	หรือในรูปแบบใด	

ข้อที่๓๖

รัฐภาคีจะคุ ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบอื่นทั ้งหมดที่เป็นผลร้ายต่อ	

สวัสดิภาพของเด็กไมว่า่ในด้านใด	

ข้อที่๓๗

รัฐภาคีประกันวา่		

• ก)	จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน	หรือถูกปฏิบัติ	 หรือลงโทษที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	หรือ

ต่ำช้า	จะไมม่ีการลงโทษประหารชีวิต	หรือจำคุกตลอดชีวิตที่ไมม่ีโอกาสจะได้รับการปลอ่ยตัว	สำหรับความผิด

ที่กระทำโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกวา่สิบแปดปี		

• ข)	จะไมม่ีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย	หรือโดยพลการ	การจับกุมกักขัง

หรือจำคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย	 และจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น	 และให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุด

อยา่งเหมาะสม		

• ค)	เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม	 และด้วยความเคารพใน

ศักดิ์ศรีแต่กำเนิดของมนุษย์	 และในลักษณะที่คำนึงถึงความต้องการของบุคคลในวัยนั้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่	 เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นนั้น	 และเด็กจะมีสิทธิที่จะคงการติดต่อกับครอบครัวทางหนังสือตอบโต้	 และการ

เยี่ยมเยียน	เว้นแตใ่นสภาพการณพ์ิเศษ		

• ง)	 เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย	 หรือทางอื่นที่

เหมาะสมโดยพลัน	ตลอดจนสิทธิที่จะค้านความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของเขาตอ่ศาล	หรือ

หนว่ยงานที่มีอำนาจอื่นที่เป็นอิสระและเป็นกลาง	และที่จะได้รับคำวินิจฉัยโดยพลันตอ่การดำเนินการเชน่วา่	
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ข้อที่๓๘

๑.	 รัฐภาคีรับที่จะเคารพ	 และประกันให้มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายมนุษยธรรม

ระหวา่งประเทศที่ใช้บังคับกับรัฐภาคี	ในกรณีพิพาทกันด้วยอาวุธซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็ก		

๒.	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่สามารถกระทำได้ทั้งปวงที่จะประกันว่าบุคคลที่มีอายุไม่ถึง	 ๑๕	ปี	

จะไมม่ีสว่นรว่มโดยตรงในการกระทำอันเป็นปฏิปักษต์อ่กัน		

๓.	 รัฐภาคีจะหลีกเลี่ยงการเกณฑบ์ุคคลใดๆ	ที่มีอายุไมถ่ึง	๑๕	ปี	เข้าประจำกองทัพ	ในการเกณฑ์

บุคคลที่มีอายุถึง	๑๕	ปีแตไ่มถ่ึง	๑๘	ปีนั้น	รัฐภาคีจะพยายามเกณฑบ์ุคคลที่มีอายุมากที่สุดกอ่น		

๔.	 ตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในอันที่จะคุ ้มครองประชาชน

พลเรือนในการพิพาทกันด้วยอาวุธนั้น	 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่สามารถกระทำได้ทั้งปวง	 ที่จะประกันให้

ความคุ้มครอง	และดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการพิพาทกันด้วยอาวุธ	

ข้อที่๓๙

รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	 ที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 และ

การกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใดๆ	 การแสวงประโยชน์การกระทำอัน	

มิชอบ	 การทรมานหรือการลงโทษ	 หรือการปฏิบัติที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรมหรือต่ำช้าโดยรูปแบบอื่น	 หรือ	

การพิพาทกันด้วยอาวุธ	 การฟื้นฟูหรือการกลับคืนสู่สังคมดังกล่าว	 จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม	

สุขภาพ	การเคารพตนเอง	และศักดิ์ศรีของเด็ก	

ข้อที่๔๐

๑.	 รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา	 ตั้งข้อหา	 หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมาย

อาญา	ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความสำนึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็ก	

ซึ่งจะเสริมความเคารพของเด็กตอ่สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อื่น	 และในลักษณะที่ต้องคำนึงถึง

อายุของเด็กและความปรารถนาที่จะส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม	 และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของเด็กใน

สังคม		 	

๒.	 เพ่ือการน้ี	และโดยคำนึงถึงบทบญัญติัท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารระหวา่งประเทศ	รฐัภาคีประกนัวา่

• ก)	จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา	 ตั้งข้อหา	 หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาโดยเหตุแห่งการ

กระทำหรืองดเว้นการกระทำ	 ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ	 ในขณะที่การ

กระทำหรืองดเว้นการกระทำนั้นเกิดขึ้น		

• ข)	เด็กทุกคนถูกกล่าวหา	 หรือตั้งข้อหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาอย่างน้อยที่สุดจะได้รับหลัก

ประกันดังตอ่ไปนี้		

๑.	 ได้รับการสันนิษฐานวา่บริสุทธิ์	จนกวา่จะได้รับการพิสูจนว์า่มีความผิดตามกฎหมาย		

	 	 ๒.	 ได้รับการแจ้งข้อหาทันทีและโดยตรง	 และในกรณีที่เหมาะสมโดยบิดามารดาหรือ	

ผู้ปกครองตามกฎหมาย	 และจะได้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	 หรือทางอื่นที่เหมาะสม	 เพื่อการตระเตรียม

และการสู้คดีของเด็ก		

๓.	 ได้รับการตัดสินใจโดยไมช่ักช้า	 โดยหนว่ยงานหรือองคก์รทางตุลาการที่มีอำนาจเป็นอิสระ

และเป็นกลางในการพิจารณาความอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 ให้มีความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือ
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ทางอื่นที่เหมาะสมเว้นเสียแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าจะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดกับเด็ก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เมื่อ	

คำนึงถึงอายุของเด็ก	หรือสถานการณ์	บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย		

	 	 ๔.	 จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด	 สามารถซักถามหรือซักค้านพยาน	 และให้

พยานของตนเข้ามามีสว่นรว่ม	และให้มีการซักถามพยานแทนตนภายใต้เงื่อนไขแหง่ความเทา่เทียมกัน		

	 	 ๕.	 หากพิจารณาว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา	ก็ให้การวินิจฉัยหรือมาตรการใดที่กำหนด

โดยผลของการวินิจฉัยนั้น	 ได้รับการทบทวนโดยหน่วยงานหรือองค์กรตุลาการที่มีอำนาจเป็นอิสระและเป็น	

กลางในระดับสูงขึ้นไป		

๖.	 ให้มีความชว่ยเหลือของลา่มโดยไมคิ่ดมลูคา่	หากเดก็ไมส่ามารถเข้าใจ	หรือพดูภาษาท่ีใช้อยู	่

๗.	ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา	ให้เคารพตอ่เรื่องสว่นตัวของเด็กอยา่งเต็มที่		

๓.	 รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมให้มีการตรากฎหมาย	กำหนดกระบวนวิธีพิจารณา	 จัดตั้งหน่วยงาน

และสถาบัน	 ซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา	ตั้งข้อหา	หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา	และ

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง		

• ก)	การกำหนดอายุขั ้นต่ำ	 ซึ่งเด็กที่มีอายุต่ำกว่านั้นจะถูกถือว่าไม่มีความสามารถที่จะฝ่าฝืน

กฎหมายอาญาได้		

• ข)	เมื่อเห็นวา่เหมาะสมและเป็นที่พึงปรารถนา	 ให้กำหนดมาตรการที่จะใช้กับเด็กเหลา่นั้น	 โดยไม่

ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ	 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองตามกฎหมายจะได้รับ

การเคารพอยา่งเต็มที่อยู	่	

๔.	 การดำเนินงานต่างๆ	 เช่นคำสั่งให้มีการดูแล	 แนะแนว	 และควบคุม	 การให้คำปรึกษา		

การภาคทัณฑ์	 การอุปการะดูแล	 แผนงานการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ	 และทางอื่น	 นอกเหนือจากการ

ให้สถาบันเป็นผู้ดูแล	 จะต้องมีไว้เพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสมแก่ความเป็นอยู่ที่ดี

ของเด็ก	และได้สัดสว่นกับทั้งสภาพการณ์	และความผิดของเด็ก	

ข้อที่๔๑

ไม่มีส่วนใดในอนุสัญญานี้	 จะมีผลกระทบต่อบทบัญญัติใดๆ	 ซึ่งชักจูงให้สิทธิของเด็กบังเกิดผล	

มากกวา่	ซึ่งอาจปรากฏอยูใ่น		

• กฎหมายของรัฐภาคี	หรือ

• กฎหมายระหวา่งประเทศที่มีผลใช้บังคับกับรัฐนั้น

ส่วนที่๒

ข้อที่๔๒

รัฐภาคีรับที่จะดำเนินการให้หลักการและบทบัญญัติในอนุสัญญานี้	 เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง	

ทั้งแกผู่้ใหญแ่ละเด็ก	ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและจริงจัง	

ข้อที่๔๓

๑.	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความคืบหน้าของรัฐภาคี	 ในการทำให้พันธกรณีซึ่งจะต้อง

ดำเนินการตามอนุสัญญานี้บังเกิดผล	 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้น	 ซึ่งจะทำหน้าที่ดังที่
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กำหนดไว้ตอ่ไป		

๒.	 ให้คณะกรรมการ	ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสิบคน	ที่มีสถานะทางศีลธรรมสูง	และเป็นที่ยอมรับ

ในความสามารถในด้านที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง	 รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกจากคณะกรรมการจากคนชาติ

ของตน	 และสมาชิกของคณะกรรมการนี้จะทำหน้าที่ในฐานะส่วนตัว	 ทั ้งนี ้	 ให้คำนึงถึงการกระจายทาง

ภูมิศาสตรอ์ยา่งเป็นธรรม	และคำนึงถึงระบบกฎหมายหลัก		

๓.	 ให้มีการเลือกตั้งของสมาชิกของคณะกรรมการ	 โดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อโดยรัฐภาคี	รัฐภาคีแตล่ะรัฐอาจเสนอนามบุคคลจากคนชาติของตนได้หนึ่งคน		

๔.	 การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งแรก	 จะมีขึ้นไม่ช้ากว่าหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญานี้มีผล

บังคับใช้	 และหลังจากนั้นให้มีการเลือกตั้งอีกทุกสองป	ี อนึ่งอย่างน้อยสี่เดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง	

เลขาธิการสหประชาชาติจะทำหนังสือเชิญรัฐภาคีให้เสนอนามผู ้สมัครภายในสองเดือน	 หลังจากนั ้น

เลขาธิการฯ	 จะจัดทำรายชื่อตามลำดับอักษรของผู้ที่ได้รับการเสนอนาม	 โดยระบุถึงรัฐภาคีที่เป็นผู้เสนอนาม	

และสง่รายชื่อไปยังรัฐภาคีอนุสัญญานี้		

๕.	 การเลือกตั้งจะกระทำขึ้นในการประชุมของรัฐภาคี	 ซึ่งจัดโดยเลขาธิการฯ	ณ	 สำนักงานใหญ่

องคก์ารสหประชาชาติ	ในการประชุมดังกลา่ว	ซึ่งสองในสามของรัฐภาคี	ประกอบขึ้นเป็นองคป์ระชุมนั้น	บุคคล

ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ	 คือ	 ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด	 และได้รับเสียงข้างมาก

เด็ดขาดจากผู้แทนรัฐภาคีที่เข้ารว่มและออกเสียง		

๖.	 สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รบัเลือกตัง้ให้อยูใ่นวาระคราวละส่ีปี	 และจะมีสิทธิได้รบัเลือกตัง้	

ซ้ำหากได้รับการเสนอนามอีก	 สมาชิกห้าคนของสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวาระเมื่อ

อยู่ในตำแหน่งครบสองปี	 ประธานของที่ประชุมจะเป็นผู้เลือกนามของสมาชิกทั้งห้านั้น	 โดยการจับฉลากทันที

หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก		

๗.	หากมีสมาชิกคนใดของคณะกรรมการเสียชีวิต	 หรือลาออก	 หรือประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด	 รัฐภาคีที่เสนอนามสมาชิกผู้นั้นจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

อีกคนหนึ่งจากบรรดาคนชาติของตนเพื่อทำหน้าที่ตามวาระที่ เหลือ	 ทั ้งน ี ้อยู่กับความเห็นชอบของ	

คณะกรรมการ		

๘.	คณะกรรมการจะกำหนด	ระเบียบ	ข้อบังคับการประชุมของตนเอง		

๙.	คณะกรรมการจะเลือกเจ้าหน้าที่ของตน	โดยมีวาระสองปี		

๑๐.	 การประชุมของคณะกรรมการ	 โดยปกติจะจัด	ณ	 สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ	

หรือ	ณ	 สถานที่อื่นที่สะดวกซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการ	 โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมเป็นประจำทุกปี	

ระยะเวลาการประชุมของคณะกรรมการจะได้รับการกำหนดและทบทวนในกรณีที่จำเป็น	 โดยการประชุมของ

รัฐภาคีของอนุสัญญานี้	ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่		

๑๑.	 เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจ้าหน้าที่	 และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น	 สำหรับการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญานี้	

๑๒.	 โดยความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่	 สมาชิกของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญานี้	

จะได้รับเงินตอบแทนจากแหลง่เงินของสหประชาชาติ	ตามข้อกำหนด	และเงื่อนไขที่สมัชชาใหญเ่ป็นผู้กำหนด	
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ข้อที่๔๔

๑.	 รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ	 โดยผ่านเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่อง

มาตรการต่างๆ	 ที่รัฐบาลรับเอา	 ซึ่งทำให้สิทธิได้รับการรับรองในอนุสัญญานี้บังเกิดผล	 และในเรื่องความ	

คืบหน้าของการใช้สิทธิเหลา่นั้น		

• ก)	ภายในสองปี	นับจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับตอ่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง

• ข)	ทุกๆ	ห้าปี	หลังจากนั้น

๒.	 รายงานที่ทำขึ้นตามข้อนี้	 จะระบุถึงปัจจัยและปัญหาต่างๆ	 ถ้ามี	 ที่ส่งผลกระทบต่อระดับการ

ปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญานี้	 ให้รายงานเหล่านั้นมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ	สำหรับให้คณะกรรมการ

เข้าใจอยา่งถอ่งแท้ถึงการดำเนินตามอนุสัญญาในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย		

๓.	 รัฐภาคีที่ได้เสนอรายงานฉบับแรกเริ่มที่สมบูรณ์ให้แก่คณะกรรมการแล้วไม่จำต้องให้ข้อมูล	

ขา่วสารพื้นฐานที่ได้ให้ไว้แล้วแตต่้นอีกในรายงานฉบับตอ่ๆ	ไป	ที่เสนอตามนัยแหง่วรรค	๑	(ข)	ของข้อนี้		

๔.	 คณะกรรมการอาจขอข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวกับการดำเนินตามอนุสัญญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี		

๕.	 คณะกรรมการจะรายงานกิจกรรมของตนต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ	 โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและ

สังคมทุกๆ	สองปี		

๖.	 รัฐภาคีจะทำให้รายงานดังกลา่ว	เป็นที่ทราบกันอยา่งกว้างขวางในประเทศตน	

ข้อที่๔๕

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างมีประสิทธิผล	 และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในด้านที่อนุสัญญาครอบคลุมถึง		

• ก)	ทบวงการชำนัญพิเศษต่างๆ	 องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 และองค์กรอื่นๆ

ของสหประชาชาติ	มีสิทธิเข้ารว่มในการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติตา่งๆ	ของอนุสัญญานี้ที่อยู่

ในขอบข่ายอำนาจขององค์กรเหล่านั้น	 คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชำนัญพิเศษ	องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง

สหประชาชาติและองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ	 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมมาให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน	

ในเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ในเรื่องที่อยู่ในขอบข่ายอำนาจขององค์กรเหล่านั้น	 คณะกรรมการอาจเชิญ

ทบวงการชำนัญพิเศษ	 องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 และองค์กรของสหประชาชาติอื่นๆ	 ให้เสนอ

รายงานเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญาในเรื่องที่อยูใ่นขอบขา่ยกิจกรรมขององคก์รนั้นๆ		

• ข)	คณะกรรมการจะนำสง่รายงานใดๆ	จากรัฐภาคีที่มีคำร้อง	หรือที่ระบุความต้องการคำปรึกษา

หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค	 พร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อแนะนำของคณะกรรมการต่อคำร้องขอ	 หรือข้อ

ระบุความต้องการเหล่านั้น	 หากมีไปยังทบวงการชำนัญพิเศษ	 องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 และ

องคก์รที่มีอำนาจอื่นๆ	ตามที่พิจารณาเห็นเหมาะสม		

• ค)	คณะกรรมการอาจเสนอแนะต่อสมัชชาใหญ	่ ขอให้เลขาธิการฯดำเนินการศึกษาในนาม

คณะกรรมการในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก		

• ง)	คณะกรรมการอาจจัดทำข้อแนะนำและข้อเสนอแนะทั่วไป	 โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ

ตามข้อ	 ๔๔	 และ	 ๔๕	 ของอนุสัญญานี้	 ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะทั่วไปดังกล่าว	 จะถูกส่งไปให้รัฐภาคีที่

เกี่ยวข้อง	และรายงานไปยังสมัชชาใหญพ่ร้อมข้อวิจารณจ์ากรัฐภาคี	หากมี	
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ส่วนที่๓

ข้อที่๔๖

อนุสัญญานี้จะเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง	

ข้อที่๔๗

อนุสัญญานี้ต้องได้รับการสัตยาบัน	เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผู้เก็บรักษาสัตยาบันสาร	

ข้อที่๔๘

อนุสัญญานี้จะยังคงเปิดสำหรับการภาคยานุวัติโดยรัฐ	 เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผู้เก็บรักษา	

ภาคยานุวัติสาร	

ข้อที่๔๙

๑.	 อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่สามสิบ	 นับจากวันที่สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร	

ฉบับที่ยี่สิบได้มอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ		

๒.	 สำหรับรัฐแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้	 ภายหลังจากการมอบสัตยาบัน

สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบไว้แล้ว	 อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับกับรัฐนั้นๆ	 ในวันที่สามสิบนับจากวันที่

รัฐนั้นได้มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร	

ข้อที่๕๐

๑.	 รัฐภาคีใดๆ	 อาจเสนอข้อแก้ไข	 และยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติจากนั ้นเลขาธิการ

สหประชาชาติจะต้องสง่ข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นตอ่รัฐภาคีตา่งๆ	พร้อมกับคำร้องขอให้รัฐภาคีระบุวา่	ตนต้องการ

ให้มีการประชุมของรัฐภาคีเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนั้นหรือไม	่ ในกรณี

ที่ภายในสี่เดือนนับจากวันที่ได้ส่งข้อเสนอนั้น	 มีรัฐภาคีจำนวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นด้วยกับการจัด

ประชุมดังกล่าว	 เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดประชุมภายใต้การสนับสนุนของสหประชาชาติ	 ขอแก้ไขใดๆ	

ที่รัฐภาคีส่วนใหญ่ซึ่งเข้าประชุม	 และลงคะแนนเสียงในการประชุมได้รับเอาไว้	 จะถูกเสนอต่อสมัชชาใหญ่เพื่อ

ให้ความเห็นชอบ	

๒.	 ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับเอาตามวรรค	๑	 ของข้อนี้	 จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

สมัชชาใหญส่หประชาชาติ	และได้รับการยอมรับโดยเสียงสว่นใหญจ่ำนวนสองในสามของรัฐภาคี		

๓.	 เมื่อข้อแก้ไขนี้มีผลใช้บังคับ	 ข้อแก้ไขนั้นจะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีที่ให้การยอมรับ	 รัฐภาคีอื่นจะ

ยังคงผูกพันตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้	 และตามข้อแก้ไขก่อนหน้านั้นใดๆ	 ที่รัฐภาคีดังกล่าวได้ให้การ

ยอมรับแล้ว	

ข้อที่๕๑

๑.	 เลขาธิการสหประชาชาติจะรับและเวียนให้รัฐทั้งปวง	 ซึ่งตัวบทข้อสงวนที่รัฐได้กำหนดไว้เมื่อ

เวลาให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ		
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๒.	ห้ามมิให้ตั้งข้อสงวนที่ไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละความมุง่หมายของอนุสัญญานี้		

๓.	 อาจถอนข้อสงวนในเวลาใดก็ได้	โดยการแจ้งการถอนนั้นแกเ่ลขาธิการสหประชาชาติ	ซึ่งจะแจ้ง

ให้รัฐทั้งปวงทราบตอ่ไป	การแจ้งดังกลา่วมีผลตั้งแตว่ันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการแจ้งนั้น	

ข้อที่๕๒

รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้	 โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ	

การบอกเลิกจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการแจ้งดังกลา่ว	

ข้อที่๕๓

เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแตง่ตั้งให้เป็นผู้เก็บรักษาอนุสัญญานี้	

ข้อที่๕๔

• ต้นฉบับของอนุสัญญานี้	 ซึ่งทำไว้เป็นภาษาอาหรับ	 จีน	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 รัสเซีย	 และสเปน

มีความถูกต้องเทา่เทียมกัน	จะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ		

• เพื่อเป็นพยานแกก่ารนี้	ผู้มีอำนาจเต็มที่ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากรัฐบาล

ของตนได้ลงนามในอนุสัญญานี้	
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พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เรื่องการค้าเด็กการค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

รัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้

พิจารณาว่า	 เพื่อที่จะให้บรรลุถึงความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 และการปฏิบัติ

ตามข้อบทของอนุสัญญาตอ่ไป	โดยเฉพาะข้อ	๑	๑๑	๒๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	และ	๓๖	จึงเป็นการสมควรที่จะ

ขยายมาตรการที่รัฐภาคีควรดำเนินการเพื่อที่จะประกันการคุ้มครองเด็กจากการค้าเด็ก	การค้าประเวณีเด็ก

และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	

พิจารณาด้วยว่า	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยอมรับถึงสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการ

แสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 และจากการทำงานใดที่น่าจะเป็นภยันตราย	หรือที่ขัดขวางรบกวนต่อการศึกษา

ของเด็กหรือที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือต่อพัฒนาการทางร่างกาย	 จิตใจ	 จิตวิญญาณ	ศีลธรรม	 หรือสังคม

ของเด็ก	

เป็นห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการขนย้ายเด็กระหว่างประเทศที่มีความสำคัญและเพิ่มมากขึ้นเพื่อความ

มุง่ประสงคใ์นการค้าเด็ก	การค้าประเวณีเด็ก	และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	

เป็นห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการปฏิบัติอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องของการท่องเที่ยวเพื่อการ

บริการทางเพศ	 ซึ่งเด็กอยู่ในภาวะอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายอย่างยิ่ง	 เนื่องจากการท่องเที่ยวเพื่อการ	

บริการทางเพศเป็นการสง่เสริมโดยตรงตอ่การค้าเด็ก	การค้าประเวณีเด็ก	และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	

ยอมรับว่า	 กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายอย่างยิ่งจำนวนหนึ่งซึ่งรวมทั้งเด็ก	

ผู้หญิงอยู่ในภาวะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นต่อการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและเด็กผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงกว่า

กลุม่อื่นๆ	ในบรรดาผู้ที่ถูกแสวงประโยชนท์างเพศ	

เป็นหว่งกังวลในเรื่องการมีสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กเพิ่มมากขึ้นในอินเตอรเ์น็ตและวิทยาการที่พัฒนา
เกิดขึ้นใหม่อื่นๆ	 และระลึกถึงการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กใน	
อินเตอร์เน็ต	 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา	 ในปี	 ค.ศ.1999	 โดยเฉพาะข้อสรุปของการประชุมที่เรียกร้องให้ถือเป็น
ความผิดอาญาทั่วโลกในการผลิต	 การแจกจา่ย	 การสง่ออก	 การสง่ตอ่	 การนำเข้า	 การมีไว้ในครอบครองโดย
เจตนา	 และการโฆษณาสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	 และเน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น	 และ
การทำงานรว่มกันระหวา่งรัฐบาลทั้งหลายกับอุตสาหกรรมอินเตอรเ์น็ต	

เชื่อมั่นวา่	การขจัดการค้าเด็ก	การค้าประเวณีเด็ก	และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	จะได้รับการอำนวย

ความสะดวกด้วยการรับเอาแนวทางที่เป็นองค์รวม	 กล่าวถึงปัจจัยเกื ้อหนุน	 ซึ่งรวมถึงความด้อยพัฒนา		

ความยากจน	 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ	 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 สังคมที่ไม่เป็นธรรม	 ครอบครัวที่

บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่	 การขาดการศึกษา	 การอพยพจากชนบทสู่เมือง	 การเลือกปฏิบัติทางเพศ	

พฤติกรรมทางเพศที่ขาดความรับผิดชอบของผู้ใหญ	่ การปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายความขัดแย้งกัน

ด้วยกำลังอาวุธ	และการลักลอบค้าเด็ก	

เชื่อมั่นด้วยว่า	 ความพยายามที่จะยกระดับความตระหนักของสาธารณชนเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อลด

อุปสงคข์องผู้บริโภคในการค้าเด็ก	การค้าประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	 รวมทั้งเชื่อมั่นตอ่ไปในความ

สำคัญของการสร้างเสริมการทำงานร่วมกันในระดับโลกของผู้ที่มีบทบาททั้งปวงและความสำคัญของการ

ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายระดับประเทศให้ดีขึ้น	
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รับทราบข้อบทของตราสารระหว่างประเทศทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก	 รวมทั้ง

อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการดำเนินการทางแพ่งต่อการลักพาเด็กระหว่างประเทศ	 อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วย

เขตอำนาจ	 กฎหมายที่ใช้บังคับ	 การยอมรับ	 การบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือในเรื่องความรับผิดชอบ

ของผู้ปกครอง	 และมาตรการในการคุ้มครองเด็ก	 และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเลขที่	 ๑๘๒	

วา่ด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยฉับพลันในการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก	

ได้รับการกระตุ้น	 โดยการสนับสนุนอย่างท่วมท้นต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความยึดมั่นที่มีอยูอ่ยา่งแพรห่ลายที่จะสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็ก	

ยอมรับความสำคัญของการปฏิบัต ิตามข้อบทของแผนปฏิบัต ิการเพื่อป้องกันการค้าเด็ก		

การค้าประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	 และคำประกาศและวาระปฏิบัติที่ได้รับการรับรองในการ

ประชุมระดับโลกเพื่อต่อต้านการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้า	 ซึ่งจัดขึ้น	ณ	 กรุงสต๊อกโฮล์ม	

ระหวา่งวันที่	๒๗	ถึง	๓๑	สิงหาคม	ค.ศ.๑๙๙๖	และข้อตัดสินใจและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ขององคก์าร

ระหวา่งประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้	

คำนึงถึงความสำคัญของค่านิยมทางประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลในการคุ้มครองและ

การพัฒนาอยา่งกลมกลืนของเด็กแล้วได้ตกลงกัน	ดังนี้	

ข้อ๑

รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องห้ามการค้าเด็ก	 การค้าประเวณีเด็ก	 และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กตามที่ระบุ

ไว้ในพิธีสารนี้	

ข้อ๒

เพื่อความมุง่ประสงคข์องพิธีสารฉบับนี้	

(ก)	การค้าเด็กหมายถึง	 การกระทำหรือการแลกเปลี่ยนใดที่เด็กถูกส่งมอบโดยบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลใดไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุม่บุคคลหนึ่ง	เพื่อคา่ตอบแทนหรือเพื่อประโยชนต์อบแทนอื่นใด	

(ข)	การค้าประเวณีเด็ก	 หมายถึง	 การใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศเพื่อค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์

ตอบแทนในรูปแบบอื่นใด	

(ค)	สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	 หมายถึง	 การนำเสนอใด	 โดยวิธีการใดก็ตาม	 ที่เด็กเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง	 ทั้งที่เป็นจริงหรือจำลองขึ้น	 หรือการนำเสนออวัยวะส่วนใดในทาง

เพศของเด็ก	เพื่อความมุง่ประสงคห์ลักในทางเพศ	

ข้อ๓

๑.	 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องประกันว่า	 อย่างน้อยการกระทำและกิจกรรมต่อไปนี้ครอบคลุมอยู	่

ภายใต้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอย่างเต็มที่	 ไม่ว่าความผิดทั้งหลายเช่นว่านั้นจะกระทำ

ภายในประเทศหรือข้ามชาติ	หรือกระทำในลักษณะสว่นบุคคลหรือในลักษณะที่จัดเป็นองคก์ร	

ก.	 ในกรอบความหมายของการค้าเด็ก	ตามนิยามในข้อ	๒	

(๑)	 การเสนอ	การสง่มอบ	หรือการรบัไว้ซ่ึงเดก็	โดยวิธีการใดกต็ามเพ่ือความมุง่ประสงคใ์นการ	
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ก.	 แสวงประโยชนท์างเพศจากเด็ก	

ข.	 จัดสง่อวัยวะของเด็กเพื่อผลกำไร	

ค.	 นำเด็กมาเพื่อการบังคับใช้แรงงาน	

	 (๒)	 ความยินยอมที่เกิดจากการถูกชักจูงอย่างไม่เหมาะสม	 ในฐานะที่เป็นคนกลางในการ

เจรจาเพื่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 ซึ่งอยู่เป็นการละเมิดตราสารระหว่างประเทศทางกฎหมายในเรื่องการ

รับบุตรบุญธรรมที่ใช้บังคับ	

ก.	 การเสนอ	การได้มา	การจัดหาหรือการจัดให้ซึ่งเด็กเพื่อการค้าประเวณีเด็กตามนิยาม

ในข้อ	๒	

	 ข.	 การผลิต	การแจกจา่ย	การเผยแพร	่การนำเข้า	การสง่ออก	การเสนอ	การขาย	หรือ

การครอบครองเพื่อความมุง่ประสงคด์ังกลา่ว	ซึ่งสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กตามนิยามในข้อ	๒	

๒.	 ภายใต้ข้อบทของกฎหมายแห่งชาติของรัฐภาคี	 จะต้องดำเนินการอย่างเดียวกันกับความ

พยายามในการลงมือกระทำการใดดังกลา่ว	และการสมรู้รว่มคิดหรือการมีสว่นรว่มในการกระทำใดดังกลา่ว	

๓.	 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องทำให้ความผิดเช่นว่านั้นลงโทษได้โดยบทลงโทษที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง

ลักษณะที่ร้ายแรงของความผิดนั้น	

๔.	 ภายใต้ข้อบทของกฎหมายแหง่ชาติของตน	 แตล่ะรฐัภาคีจะต้องดำเนินมาตรการตามท่ีเหมาะสม

เพื่อกำหนดความรับผิดชอบของนิติบุคคลสำหรับความผิดที่กำหนดไว้ในวรรคที่	 ๑	 ของข้อนี้ภายใต้หลักการ

ทางกฎหมายของรัฐภาคี	 ความรับผิดเช่นว่านั้นของนิติบุคคลอาจเป็นความรับผิดทางอาญาทางแพ่ง	 หรือ

ทางการบริหาร	

๕.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำเนินมาตรการทางกฎหมายและทางการบริหารทั้งปวงที่เหมาะสม

เพื่อประกันว่า	 บุคคลทั้งปวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 กระทำการโดยสอดคล้องกับ

ตราสารระหวา่งประเทศทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู	่

ข้อ๔

๑.	 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดำเนินมาตรการเช่นว่านั้นตามที่จำเป็น	 เพื่อกำหนดเขตอำนาจของตนเหนือ

ความผิดทั้งหลายที่กล่าวถึงในข้อ	๓	 วรรคที่	 ๑	 เมื่อความผิดทั้งหลายนั้นกระทำในดินแดนของตนหรือบนเรือ

หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น	

๒.	 รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจดำเนินมาตรการเช่นว่านั้นตามที่จำเป็นเพื่อกำหนดเขตอำนาจของตนเหนือ

ความผิดทั้งหลายที่กลา่วถึงในข้อ	๓	วรรคที่	๑	ในกรณีดังตอ่ไปนี้	

	 (ก)	 เมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเป็นคนชาติของรัฐนั้น	 หรือเป็นบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ประจำใน

ดินแดนของรัฐนั้น	

(ข)	 เมื่อเด็กผู้เป็นเหยื่อเป็นคนชาติของรัฐนั้น	

๓.	 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องดำเนินมาตรการเช่นว่านั้นด้วยตามที่อาจจะจำเป็นเพื่อกำหนดเขต

อำนาจของตนเหนือความผิดทั้งหลายที่ได้กล่าวถึงข้างต้น	 เมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดปรากฏตัวอยู่ใน	

ดินแดนของรัฐนั้น	และรัฐนั้นไมส่ง่ตัวเขาหรือเธอไปยังอีกรัฐภาคีหนึ่งบนพื้นฐานวา่ความผิดนั้นได้กระทำโดยคน

ชาติของตนคนหนึ่ง	
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๔.	 พิธีสารฉบับนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดเขตอำนาจการดำเนินการทางอาญาใดที่ใช้อยู่ตามกฎหมาย

ภายใน	

ข้อ๕

๑.	 ความผิดที่กล่าวถึงในข้อ	 ๓	 วรรคที่	 ๑	 จะต้องถือว่ารวมอยู่ในความผิดทั้งหลายที่สามารถ	

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนใดที่มีอยู่ระหว่างรัฐภาคี	 และจะต้องรวมอยู่ในความผิด	

ทั้งหลายที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างกันในเวลาต่อมา		

ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสนธิสัญญาเชน่วา่นั้น	

๒.	 หากรัฐภาคีที่กำหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการมีอยู่ของสนธิสัญญาได้

รับคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอีกรัฐภาคีหนึ่ง	 ซึ่งไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกัน	 รัฐนั้นอาจ

พิจารณาว่าพิธีสารฉบับนี้เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในส่วนที่เกี่ยวกับความผิด	

เชน่วา่นั้น	การสง่ผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องขึ้นอยูก่ับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอ	

๓.	 รัฐภาคีทั ้งหลายที่มิได้กำหนดให้การส่งผู ้ร้ายข้ามแดนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการมีอยู่ของ	

สนธิสัญญา	 จะต้องยอมรับความผิดเช่นว่านั้นเป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันได้ภายใต้เงื่อนไขที่

ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอ	

๔.	 เพื่อความมุ่งประสงค์ของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐภาคีทั้งหลาย	ความผิดเช่นว่านั้นจะ

ต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนว่าความผิดนั้นไม่เพียงแต่ได้กระทำในสถานที่ที่ความผิดเหล่านั้นเกิด	 แต่ยังได้

กระทำในดินแดนของรัฐที่จะต้องกำหนดเขตอำนาจตามข้อ	๔	ด้วย	

๕.	 หากคำร้องขอเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 ได้ทำขึ้นโดยเกี่ยวกับความผิดที่กำหนดรายละเอียดไว้ใน

ข้อ	๓	 วรรคที่	 ๑	 และรัฐที่ได้รับการร้องขอไม่หรือจะไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนบนฐานเรื่องสัญชาติของผู้กระทำผิด	

รัฐนั ้นจะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการยื่นเสนอคดีต่อเจ้าหน้าที่ผู ้มีอำนาจของตนเพื่อความมุ่ง

ประสงคใ์นการฟ้องร้องดำเนินคดี	

ข้อ๖

๑.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับดำเนินการให้กับรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง	 ซึ่งมาตรการให้ความช่วยเหลือ

อย่างมากที่สุด	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน	 หรือกระบวนการทางอาญา	 หรือกระบวนการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน	ที่ร้องขอในเรื่องเกี่ยวข้องกับความผิดที่กำหนดไว้ในข้อ	๓	วรรคที่	๑	รวมทั้งความชว่ยเหลือในการให้

ได้มาซึ่งหลักฐาน	ด้วยการดำเนินการตามอำนาจของตนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการนั้น	

๒.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำเนินมาตรการตามพันธกรณีของตนภายใต้วรรคที่	 ๑	 ของข้อนี้โดย

สอดคล้องกับสนธิสัญญาใด	 หรือความตกลงอื่นว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายที่อาจมีอยู่

ระหว่างกัน	 ในกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญาหรือความตกลงเช่นว่านั้น	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับดำเนินการให้กับ	

รัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง	ซึ่งการให้ความชว่ยเหลือโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของตน	

ข้อ๗

ภายใต้ข้อบทของกฎหมายภายในแหง่ชาติของตน	รัฐภาคีทั้งหลายจะต้อง	

(ก)	 ดำเนินมาตรการเพื่อจัดให้มีการยึดและริบทรัพยต์ามที่เห็นเหมาะสม	สำหรับ	
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	 (๑)	 สิ่งของ	 เช่น	 วัสดุ	 ทรัพย์สิน	 และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นใดที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือ

อำนวยความสะดวกในการกระทำความผิด	ภายใต้พิธีสารฉบับนี้	

(๒)	 รายได้จากความผิดเชน่วา่นั้น	

(ข)	 ดำเนินการตามคำร้องขอจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง	 เพื่อยึดหรือริบสิ่งของ	 หรือรายได้ที่กลา่วถึงใน

อนุวรรค	(ก)	(๑)	และ	(๒)	

(ค)	 ดำเนินมาตรการทั้งหลายที่มุ่งไปสู่การปิดโดยชั่วคราวหรือถาวร	 ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการกระทำ

ความผิดเชน่วา่นั้น	

ข้อ๘

๑.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับรองมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก

ที่เป็นเหยื่อของการปฏิบัติที่ต้องห้ามภายใต้พิธีสารฉบับนี้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา		

โดยเฉพาะ	โดย	

	 (ก)	 การยอมรับความอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายของเด็กผู ้ เป็นเหยื่อ	 และการ	

ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีพิจารณาคดี	 เพื่อยอมรับความจำเป็นเป็นพิเศษของเด็กเหล่านั้น	 รวมทั้งความ

จำเป็นพิเศษของเด็กเหลา่นั้นในฐานะพยาน	

	 (ข)	 การแจ้งให้เด็กผู้เป็นเหยื่อทราบถึงสิทธิ	บทบาทของตน	และขอบเขต	ระยะเวลาและความ

คืบหน้าของกระบวนการดำเนินคดีและการจัดการกับคดีของเด็กผู้เป็นเหยื่อเหล่านั้น	

	 (ค)	 การอนุญาตให้ทัศนะ	 ความต้องการ	 และความห่วงกังวลของเด็กผู้เป็นเหยื่อ	 ได้รับการ	

นำเสนอและได้รับการพิจารณาในกระบวนการดำเนินคดี	 ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวของเด็กเหล่านั้นได้รับผล

กระทบ	ในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีพิจารณาคดีของกฎหมายแหง่ชาติ	

(ง)	 การจัดให้มีการบริการสนับสนุนตามความเหมาะสมแกเ่ด็กผู้เป็นเหยื่อ	ตลอดกระบวนการ

ทางกฎหมาย	

	 (จ)	 การคุ้มครองตามความเหมาะสมต่อความเป็นส่วนตัวและตัวตนของเด็กผู้เป็นเหยื่อและ

การดำเนินมาตรการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายแหง่ชาติ	 เพ่ือหลีกเล่ียงการแพรก่ระจายข้อสนเทศอยา่งไมเ่หมาะสม

ที่อาจนำไปสูก่ารระบุตัวตนของเด็กผู้เป็นเหยื่อ	

	 (ฉ)	 การจัดให้มีความปลอดภัยสำหรับเด็กผู ้เป็นเหยื่อ	 ในกรณีที่เหมาะสม	 รวมทั้งความ

ปลอดภัยของครอบครัวและพยานที่กระทำการในนามของเด็กผู ้เป็นเหยื่อเหล่านั ้นจากการถูกข่มขู่และ	

การแก้แค้น	

	 (ช)	 การหลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จำเป็นในการจัดการกับคดีและในการดำเนินการตาม	

คำสั่งหรือคำพิพากษาที่ให้มีการชดใช้คา่เสียหายแกเ่ด็กผู้เป็นเหยื่อ	

๒.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องประกันว่า	 ความไม่ชัดเจนในเรื่องของอายุที่แท้จริงของเด็กผู้เป็นเหยื่อ	

จะไม่กีดกันการเริ่มต้นของการสืบสวนสอบสวนทางอาญา	 รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนที่มุ่งไปสู่การกำหนด

อายุของผู้เป็นเหยื่อด้วย	

๓.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องประกันว่า	 ในการปฏิบัติตามระบบความยุติธรรมทางอาญาต่อเด็ก	

ผู้เป็นเหยื่อจากความผิดที่กำหนดรายละเอียดไว้ในพิธีสารฉบับนี้	 ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กจะต้องเป็น	

ข้อพิจารณาเบื้องต้นกอ่นสิ่งใด	
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๔.	 รัฐภาคีทั ้งหลายจะต้องดำเนินมาตรการ	 เพื่อประกันว่าจะมีการฝึกอบรมที่เหมาะสม		

โดยเฉพาะการฝึกอบรมทางด้านกฎหมายและด้านจิตวิทยาแก่บุคคลผู้ที่ทำงานกับผู ้ที่ตกเป็นเหยื่อจาก	

ความผิดที่ห้ามไว้ภายใต้พิธีสารฉบับนี้	

๕.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับรองมาตรการ	 ในกรณีที่เหมาะสม	 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและ

บูรณภาพของบุคคลและ/หรือองค์การที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ/หรือคุ้มครองและฟื้นฟูผู้เป็นเหยื่อจาก

ความผิดเชน่วา่นั้น	

๖.	 ไม่มีสิ่งใดในข้อนี้จะได้รับการตีความให้เกิดผลกระทบหรือไม่สอดคล้องกับสิทธิของผู้ต้องหา

เพื่อให้ได้รับการพิจารณาคดีอยา่งยุติธรรมและเป็นกลาง	

ข้อ๙

๑.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับรองหรือสร้างเสริม	ปฏิบัติและเผยแพร่กฎหมาย	มาตรการทางการ

บริหารนโยบายและโครงการทางสังคมเพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดความผิดตามที่กลา่วถึงในพิธีสารนี้	จะต้องให้ความ

ใสใ่จเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองเด็กผู้ซึ่งออ่นแอและลอ่แหลมตอ่อันตรายอยา่งยิ่งจากความผิดเชน่วา่นั้น	

๒.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องส่งเสริมความตระหนักของสาธารณชนโดยรวม	 รวมทั้งเด็กโดยผ่านข้อ

สนเทศด้วยวิธีการทั้งปวงที่เหมาะสม	 การศึกษาและการฝึกอบรม	 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและผลกระทบที่

เป็นอันตรายของความผิดที่อ้างถึงในพิธีสารนี้	 ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุพันธกรณีภายใต้ข้อบทนี้	 รัฐภาคี

ทั้งหลายจะกระตุ้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เด็กและเด็กผู้เป็นเหยื่อในโครงการ

ด้านข้อสนเทศ	การศึกษาและการฝึกอบรมเชน่วา่นั้น	รวมทั้งในระดับระหวา่งประเทศด้วย	

๓.	 รัฐภาคีทั ้งหลายจะดำเนินมาตรการทั ้งปวงที่สามารถกระทำได้ด้วยความมุ่งหมายใน	

การประกันความชว่ยเหลือที่เหมาะสมทั้งปวงแกผู่้เป็นเหยื่อจากความผิดเชน่วา่	รวมทั้งการกลับคืนสูส่ังคมและ

การฟื้นฟูทางรา่งกายและจิตใจอยา่งเต็มที่ของบุคคลเหลา่นั้น	

๔.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะประกันว่า	 เด็กทั้งปวงผู้เป็นเหยื่อจากความผิดที่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ใน

พิธีสารนี้มีโอกาสที่จะใช้กระบวนการดำเนินการอย่างเพียงพอที่จะเรียกร้องให้มีการชดใช้สำหรับความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายโดยไมก่ารเลือกปฏิบัติ	

๕.	 รัฐภาคีทั ้งหลายจะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่มีจุดมุ่งหมายในการห้ามอย่างมี

ประสิทธิภาพในการผลิต	และแพรก่ระจายวัสดุที่โฆษณาความผิดที่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ในพิธีสารฉบับนี้	

ข้อ๑๐

๑.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำเนินขั้นตอนทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศโดยความตกลงพหุภาคี	 ระดับภูมิภาคและทวิภาคี	 เพื่อการป้องกัน	 การติดตาม	การสืบสวนสอบสวน

การฟ้องร้องดำเนินคดีและการลงโทษบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็ก	 การค้า

ประเวณีเด็ก	 สื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็ก	 และการท่องเที่ยวที่ใช้เด็กเพื่อการบริการทางเพศ	 รัฐภาคี	

ทั้งหลายจะส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ	 ระหว่างหน่วยงาน	 องค์กรเอกชนในระดับ

ประเทศและระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศด้วย	

๒.	 รัฐภาคีทั ้งหลายจะต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือเด็ก	

ผู้เป็นเหยื่อในการฟื้นฟูทั้งทางรา่งกายและจิตใจ	การคืนสูส่ังคมและการกลับคืนถิ่นอาศัย	
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๓.	 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องส่งเสริมการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการแก้ไข

สาเหตุรากฐาน	 เช่น	 ความยากจนและความด้อยพัฒนา	 ที่มีส่วนก่อให้เกิดความอ่อนแอและล่อแหลมต่อ

อันตรายของเด็กตอ่การค้าเด็ก	การค้าประเวณีเด็ก	สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	และการทอ่งเที่ยวที่ใช้เด็กเพื่อการ

บริการทางเพศ	

๔.	 รัฐภาคีทั ้งหลายที่อยู่ในฐานะที่จะกระทำได้จะต้องจัดสรรความช่วยเหลือทางการเงิน		

ทางวิชการ	หรือความชว่ยเหลืออื่นที่ผา่นโครงการพหุภาคี	ภูมิภาค	ทวิภาคี	หรือโครงการอื่นที่มีอยูแ่ล้ว	

ข้อ๑๑

ไม่มีสิ่งใดในพิธีสารนี้จะมีผลกระทบต่อข้อบทใดที่ชักนำไปสู่การบรรลุซึ่งสิทธิของเด็กที่มากกว่า

และที่อาจมีอยูใ่น	

(ก)	 กฎหมายของรัฐภาคี	

(ข)	 กฎหมายระหวา่งประเทศที่มีผลใช้บังคับกับรัฐภาคีนั้น	

ข้อ๑๒

๑.	 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กภายในสองปีหลังจาก

การมีผลใช้บังคับของพิธีสารฉบับนี้ต่อรัฐภาคีนี้	 โดยให้ข้อสนเทศที่ครบถ้วนว่าด้วยมาตรการที่รัฐได้ดำเนินการ

เพื่อปฏิบัติตามข้อบทของพิธีสารนี้	

๒.	 ภายหลังการเสนอรายงานที่ครบถ้วน	 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องรวบรวมไว้ในรายงานของรัฐได้

เสนอตอ่คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิเด็ก	ตามข้อ	๔๔	ของอนุสัญญาฯ	ซึ่งข้อสนเทศเพิ่มเติมใดๆ	ที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามพิธีสารนี้	รัฐภาคีอื่นๆ	ของพิธีสารนี้จะเสนอรายงานทุกๆ	๕	ปี	

๓.	 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิเด็กอาจร้องขอข้อสนเทศเพิ่มเติมจากรัฐภาคีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติตามพิธีสารนี้	

ข้อ๑๓

๑.	 พิธีสารฉบับนี้เปิดให้มีการลงนามโดยรัฐใดที่เป็นภาคีอนุสัญญาฯ	หรือได้ลงนามในอนุสัญญาฯ	

๒.	 พิธีสารฉบับนี้ต้องได้รับการให้สัตยาบันและเปิดให้มีการภาคยานุวัติโดยรัฐใดๆ	 ที่เป็นภาคีของ

อนุสัญญาฯ	 หรือได้ลงนามในอนุสัญญาฯ	 สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารจะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ

สหประชาชาติ	

ข้อ๑๔

๑.	 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับสามเดือนภายหลังการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร

ฉบับที่สิบ	

๒.	 สำหรับรัฐภาคีแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติต่อพิธีสารฉบับนี้ภายหลังการมีผลใช้

บังคับของพิธีสาร	 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับหนึ่งเดือนภายหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสารหรือ

ภาคยานุวัติสารของรัฐนั้น	
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ข้อ๑๕

๑.	 รัฐภาคีใดอาจถอนตัวจากพิธีสารฉบับนี้ได้ในทุกเวลา	 โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง

เลขาธิการสหประชาชาติ	 ผู ้ซึ่งจะต้องแจ้งให้รัฐภาคีอื่นๆ	 ของอนุสัญญาฯ	 และรัฐทั ้งปวงที่ได้ลงนามใน

อนุสัญญาฯ	ทราบภายหลังจากนั้น	การถอนตัวจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการฯ	ได้รับการแจ้ง	

๒.	 การถอนตัวเช่นว่านั้นจะไม่มีผลเป็นการปลดปล่อยรัฐภาคีจากพันธกรณีภายใต้พิธีสารฉบับนี้

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดใดเกิดขึ้นก่อนวันที่การถอนตัวจะมีผล	 ทั้งการถอนตัวเช่นว่านั้นจะไม่มีผล

กระทบในทางใดต่อการพิจารณาที่ยังคงดำเนินอยู่ในเรื่องใดที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการว่า

ด้วยสิทธิเด็กแล้ว	กอ่นวันที่การถอนตัวจะมีผล	

ข้อ๑๖

๑.	 รัฐภาคีใดอาจเสนอข้อแก้ไขและยื่นตอ่เลขาธิการสหประชาชาติ	 จากนั้นเลขาธิการฯ	 จะต้องสง่

ข้อแก้ไขที่เสนอมาแก่รัฐภาคีทั้งหลายพร้อมกับคำร้องขอที่รัฐภาคี	 ระบุว่า	 รัฐภาคีนั้นเห็นชอบให้จัดการประชุม

รัฐภาคีเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนั้นหรือไม่	 ในกรณีที่ภายในสี่เดือนนับ

จากวันที่ได้แจ้งข้อเสนอเช่นว่านั ้น	 มีรัฐภาคีจำนวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นชอบกับการจัดประชุม	

เช่นว่านั้น	 เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดให้มีการประชุมภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ	 ข้อแก้ไขใดๆ		

ที่รับรองโดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมจะต้องเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติเพื่อ

ให้ความเห็นชอบ	

๒.	 ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับรองตามวรรคที่	๑	ของข้อนี้	จะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบโดย

สมัชชาสหประชาชาติและได้รับการยอมรับด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวนสองในสามของรัฐภาคี	

๓.	 เมื่อข้อแก้ไขมีผลบังคับใช้	 ข้อแก้ไขนี้จะมีผลผูกพันแก่รัฐภาคีทั้งหลายที่ให้การยอมรับ	 รัฐภาคี

อื่นจะยังคงผูกพันตามข้อบทของพิธีสารฉบับนี้และข้อแก้ไขอื่นๆ	กอ่นหน้านั้น	ที่รัฐภาคีเหลา่นั้นได้ยอมรับแล้ว	

ข้อ๑๗

๑.	 พิธีสารฉบับนี้	 ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ	 จีน	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 รัสเซีย	 และสเปนมีความถูกต้อง	

เทา่เทียมกันจะเก็บรักษาไว้	ณ	หอเก็บเอกสารของสหประชาชาติ	

๒.	 เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องจัดส่งสำเนารับรองถูกต้องของพิธีสารฉบับนี้ให้แก่รัฐภาคี	

ทั้งปวงของอนุสัญญาฯ	และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนามในอนุสัญญาฯ	
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พระราชบัญญัติ 

คุมครองผูถูกกระท าดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
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พระราชบญัญัต ิ

คุ้มครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้

ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู ้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระท าใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตราย

แก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ 

หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้อง

กระท าการ ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระท าโดย

ประมาท 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉนัสามี

ภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพา

อาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 
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“ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

“เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์” หมายความว่า คา่ทดแทนความเสียหายเบือ้งต้นส าหรับเงินหรอื

ทรัพย์สินใด ๆ ที่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระท าด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว และให้หมายความรวมถงึรายได้ที่สูญเสียไป ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการหา

ที่อยู่ใหม่ และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็น 

“นักจติวิทยา” หมายความว่า นักจติวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“นักสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

“พนักงานเจา้หน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรแีต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

และให้หมายความรวมถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้

เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในท้องที่ใดไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง

ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็น

พนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔  ผู้ใดกระท าการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท า

ความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรอืปรับไม่เกนิหกพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ให้ความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้างความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกาย

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ด้วย ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ 

มาตรา ๕  ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระท า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจง้ต่อพนักงานเจา้หน้าที่ เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้กระท าโดยสุจริต ย่อมได้รับความ

คุม้ครองและไม่ต้องรับผดิทั้งทางแพง่ ทางอาญา และทางปกครอง 

มาตรา ๖  การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ อาจกระท าโดยวาจา เป็นหนังสือ 

ทางโทรศัพท์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรอืวิธีการอื่นใด 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือได้รับแจง้ตาม

มาตรา ๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผู้กระท า

ความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้นเกี่ยวกับ

การกระท าที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งให้มีอ านาจจัดให้ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจ
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รักษาจากแพทย์ และขอรับค าปรึกษาแนะน าจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ในกรณีที่

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจ์ะด าเนินคดี ให้จัดให้ผูน้ั้นร้องทุกขต์ามประมวลกฎหมายวธิี

พิจารณาความอาญา แต่ถา้ผู้นั้นไม่อยู่ในวิสัยหรอืมีโอกาสที่จะร้องทุกขไ์ด้ด้วยตนเองให้พนักงานเจา้หน้าที่เปน็

ผู้ร้องทุกขแ์ทนได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด 

มาตรา ๗  ถา้มิได้มีการแจ้งต่อพนกังานเจา้หน้าที่ตามมาตรา ๕ หรอืมิได้มีการรอ้งทุกข์ตาม

มาตรา ๖ ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมี โอกาสที่จะแจ้ง

หรอืร้องทุกขไ์ด้ ให้ถือว่าคดีเป็นอันขาดอายุความ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

มาตรา ๘  เมื่อมีการร้องทุกข์ภายในอายุความตามมาตรา ๗ แล้ว ให้พนักงานสอบสวนท า

การสอบสวนโดยเร็วและส่งตัวผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว ส านวนการสอบสวนพรอ้มทั้งความเห็นไปยงั

พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่ได้ตัวผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว แต่

หากมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทันภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกนิ

หกวัน แต่ทั้งนี ้ต้องไม่เกนิสามคราวโดยให้น ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา

ในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่การกระท าความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิด

ตามกฎหมายอื่น ให้ด าเนินคดีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ต่อศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอื่น

นั้น เว้นแต่ความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกว่าให้ด าเนินคดีต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาความผิด

ตามกฎหมายอื่นนั้น โดยให้น าบทบัญญัติทัง้หลายแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการสอบปากค าผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มี

จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอร่วม

อยู่ด้วยในขณะสอบปากค าเพื่อให้ค าปรึกษา 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 

หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ ให้พนักงานสอบสวนท าการสอบปากค าไปกอ่น

โดยไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวรว่มอยู่ด้วย แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส านวนการสอบสวน 

หลักเกณฑ์และวิธ ีการด าเนินการของพนักงานสอบสวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่

รัฐมนตรปีระกาศก าหนด 

มาตรา ๙  เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๕ หรือมีการร้องทุกข์ตามมาตรา ๖ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดลง

พิมพ์โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราว หรือข้อมูลใด ๆ อัน น่าจะท าให้
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เกิดความเสียหายแก่ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวในคดี

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่ เกิน

หกหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐  ในการด าเนินการตามมาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต่ า

กว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและได้รับ

มอบหมายจากรัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคล

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการช่ัวคราว ไม่ว่าจะมีค าร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ โดย

ให้มีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ได้เท่าที่จ าเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึงการให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเข้า

รับการตรวจรักษาจากแพทย์ การให้ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินชว่ยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

ตามสมควรแก่ฐานะ การออกค าสั่งห้ามผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พ านักของครอบครัวหรือ

เข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการก าหนดวิธีการดูแลบุตร 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรอืหลายอย่างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอมาตรการหรอืวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขต์่อศาลภายในสี่สิบแปด

ช่ัวโมงนับแต่วันออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ หากศาลเห็นชอบกับค าสั่งก าหนด

มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ให้ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์มีผล

ต่อไป 

ในกรณีที่ศาลไม่เห็นชอบด้วยกับค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งหมด

หรือแต่บางส่วน หรือมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลท าการไต่สวนและมีค าสัง่โดยพลนั 

หากข้อเท็จจรงิหรอืพฤติการณ์เพยีงพอแก่การวินิจฉัยออกค าสั่ง ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรอืเพิก

ถอนค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธกีารเพื่อบรรเทาทุกขห์รอืออกค าสัง่ใด ๆ รวมทั้งก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้ 

ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลตามมาตรานี้ สามารถยื่น

อุทธรณ์ค าสั่งเป็นหนังสือขอให้ศาลทบทวนค าสั่งได้ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบค าสั่ง ให้ค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งของศาลเป็นที่สุด 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสามเดือน หรอืปรับไม่เกนิสามพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑  ในระหว่างการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดี ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งก าหนด

มาตรการหรอืวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขต์ามมาตรา ๑๐ หรอืออกค าสั่งใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ เหตุการณ์หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว หรือ

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิก

ถอนค าสั่งก าหนดมาตรการหรอืวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข ์หรอืค าสั่งใด ๆ รวมทั้งก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้ 
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ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกนิ

หกพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตาม

มาตรา ๔ ศาลมีอ านาจก าหนดให้ใชว้ิธีการฟื้นฟู บ าบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระท าความผิด ให้ผู้กระท า

ความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท างานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท าอัน เป็นเหตุให้เกดิการ

ใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท าทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลก าหนดแทนการลงโทษ

ผู้กระท าความผิดก็ได้ 

ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนค าร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องในความผิดตามมาตรา ๔ 

ให้พนักงานสอบสวนหรอืศาล แล้วแต่กรณ ีจัดให้มีการท าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอน

ค าร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องนั้น และก าหนดให้น าวิธีการตามวรรคหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบันทึก

ข้อตกลงดังกล่าวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบด้วยก็

ได้ หากได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกลา่วครบถว้นแล้วจึงให้มีการยอมความ การถอนค ารอ้งทุกข์ 

หรอืการถอนฟ้องในความผิดตามมาตรา ๔ ได้ หากผู้ต้องหาหรอืจ าเลยฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

ให้พนักงานสอบสวนหรอืศาลมีอ านาจยกคดีขึ้นด าเนินการต่อไป 

หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ อธิบดผีู้

พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

แล้วแต่กรณ ี

มาตรา ๑๓  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้มีระบบงานเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ โดยก าหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔  วิธีพิจารณา การยื่น และการรับฟังพยานหลักฐาน หากพระราชบัญญัตินี้มิได้

บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้น ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัวมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕  ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัวจะได้ด าเนินไปแล้ว

เพียงใด ให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คู่ความได้ยอมความกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันใน

ครอบครัวเป็นส าคัญ  ทั้งนี ้ให้ค านึงถงึหลักการดังต่อไปนี ้ประกอบด้วย 

(๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

(๒) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิง

ที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วย

ความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดยค านึงถงึสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส าคัญ 
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(๓) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้อง

รับผดิชอบในการดูแลให้การศึกษาแกส่มาชิกที่เป็นผู้เยาว์ 

(๔) มาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให้ปรองดองกันและ

ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร 

มาตรา ๑๖  เพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล แล้วแต่กรณี อาจตั้งผู้ประนีประนอมประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็น

บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของคูค่วามหรอืบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรอืศาลเห็นสมควรเพื่อให้ค าปรึกษา 

หรอืช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน หรอือาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน

สังคมสงเคราะห์ หรอืบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได้ 

เมื่อผู้ประนีประนอมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้ด าเนินการไกล่เกลี่ยตามค าสั่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้ว ให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีด้วย 

ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยเป็นผลส าเร็จ บุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการท าสัญญายอมความขึ้นหรือจะขอให้เรียก

คูค่วามมาท าสัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจา้หน้าที่ หรอืศาลก็ได้ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นว่าสัญญายอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญายอม

ความนั้น 

มาตรา ๑๗  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท ารายงานประจ าปี

แสดงจ านวนคดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว จ านวนค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทา

ทุกข ์และจ านวนการละเมิดค าสั่งก าหนดมาตรการหรอืวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขข์องพนกังานเจา้หน้าที่และศาล 

และจ านวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภาเพื่อทราบปีละครัง้ 

มาตรา ๑๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชบ้ังคับได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จลุานนท ์

นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คอื เนื่องจากปัญหาการแกไ้ขการใชค้วามรุนแรง

ในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท าร้าย

ร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป การใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการ

กระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษ

ผู้กระท าความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว  ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวา่

การใช้กระบวนการทางอาญา เพราะสามารถก าหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการ

ด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยให้ผู้กระท าความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท าผิดซ้ า รวมทั้ง

สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิ

ได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม  จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี ้

ปรดีาภรณ/์แกไ้ข 

พลัฐวัษ/ตรวจ 

 ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a4101&lawPath=%a4101-20-2550-a0001 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๑ ก/หน้า ๑/๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการด าเนนิการแก่ผู้กระท าความรุนแรง 

ในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ 

การถอนค าร้องทุกข์ หรอืการถอนฟ้อง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เห็นควรออก

ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการด าเนินการแก่ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว แทน

การลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนค ารอ้งทุกข์หรอืการถอนฟ้องเพื่อให้การด าเนินการ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยตามบทบัญญัติดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการด าเนินการแก่ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว แทนการลงโทษและ

เงื่อนไขการยอมความ การถอนค ารอ้งทุกขห์รอืการถอนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาก าหนดว่าจะใช้วธิีการฟื้นฟู บ าบัดรักษา คุมความประพฤติ

ผู้กระท าความผิด ให้ผู้กระท าความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท างานบริการสาธารณะ ละเว้นการ

กระท าอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือท าทัณฑ์บนไว้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

รวมกัน แทนการลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดนั้นก็ได้โดยให้พิจารณาถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผิด 

พฤติการณ์แห่งคดี อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญาการศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ 

และฐานะของผู้กระท าความผิด ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับผู้กระท าความผิด ประกอบดุลพินิจที่จะ

ใช้วิธีการดังกล่าวให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละราย และเหมาะสมกับพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง โดยมุ่ง

ถงึความสงบสุข และการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นส าคัญ และศาลอาจสอบถามหรอืรับฟังความคดิเห็นของ

ผู้เสียหายหรอืบุคคลในครอบครัวประกอบดุลพินิจด้วยก็ได้ 

ข้อ ๔  วิธีการฟื้นฟูและบ าบัดรักษาผู้กระท าความผิดแทนการลงโทษนั้น ศาลอาจก าหนดข้อ

เดียวหรอืหลายข้อ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ฟื้นฟูโดยการอบรมผู้กระท าความผิด ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนหรือให้เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมทางศีลธรรมหรือฝึกวินัยหรือโครงการอื่น เป็นระยะเวลาและในสถานที่ที่เหมาะสมตามที่

ศาลเห็นสมควร แต่ทั้งนีเ้ป็นเวลาไม่เกนิ ๗ วัน 
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(๒) ให้เข้ารับการฟื้นฟูบ าบัดรักษาเกี่ยวกับอาการติดยาเสพติดให้โทษ ในสถานพยาบาล

สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร จนกว่าจะครบขั้นตอนการบ าบัด แต่ทั้งนี้เป็นเวลาไม่เกิน ๖ 

เดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟู บ าบัดรักษา เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นโดยค านึงถงึอายุ เพศ ประวัติ 

พฤติกรรมในการกระท าความผิดที่เกิดจากการติดยาเสพติดให้โทษตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงของ

ผู้กระท าความผิดประกอบด้วย และอาจจะให้ผู้กระท าความผิดอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ

ด้วยก็ได้ 

(๓) ให้ส่งตัวผู้กระท าความผิด ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ หรือความเจ็บป่วย

อย่างอื่น ไปบ าบัดรักษายังโรงพยาบาล สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรหรอืมอบให้แกผู่้อื่นที่

เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่ศาลจะเห็นสมควรจนกว่าผู้นั้นจะหาย หรือตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร

ก าหนดเป็นเวลาไม่เกนิ ๑ ปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอย่างอื่น 

(๔) ให้ส่งตัวผู้กระท าความผิดเข้ารับการบ าบัดรักษาอาการติดสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น

ในสถานพยาบาล สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร จนกว่าจะหายจากการติดสุราหรอืของมึน

เมาอย่างอื่น แต่ทั้งนี้เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้ารับการบ าบัดรักษาเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น

อย่างอื่น 

ข้อ ๕  วิธีการคุมความประพฤติผู้กระท าความผิดแทนการลงโทษนั้น ให้ศาลก าหนดให้

ผู้กระท าความผิดไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอื่นที่ศาล

เห็นสมควรทุก ๓ เดือนต่อครั้งเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี หรือระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๑ ปี เพื่อให้

ค าแนะน าช่วยเหลือ ตักเตือนในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ โดยอาจจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุม

ความประพฤติข้อเดียวหรอืหลายข้อ ดังต่อไปนีด้้วยก็ได้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้กระท าความผิดเข้าไปในสถานที่อันจูงใจให้ประพฤติช่ัวหรือกระท าการใดอัน

เป็นเหตุให้ประพฤติช่ัว 

(๒) ให้ฝกึหัดหรอืประกอบอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 

(๓) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรอืการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดอีก 

(๔) ห้ามเล่นการพนันหรือห้ามดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดและอาจให้ไปรับการ

บ าบัดรักษาการติดสุราหรอืสิ่งเสพติดหรอืความบกพร่องทางรา่งกายและจิตใจ หรอืความเจ็บปว่ยอย่างอื่น ณ 

สถานพยาบาลหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่

ถูกส่งตัวเข้ารับการบ าบัดรักษา เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอย่างอื่น 

(๕) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนด เพื่อแก้ไขฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท า

ความผิดกระท าหรอืมีโอกาสกระท าความผิดซ้ าขึ้นอีก 

เงื่อนไขตามที่ศาลได้ก าหนดดังกล่าวนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการณ์เกี่ยว

แก่การคุมความประพฤติได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดหรือก าหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ก าหนดอีกก็ได้ 
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ข้อ ๖  วิธีการให้ผู้กระท าความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แทนการลงโทษนั้นให้ศาล

ก าหนดให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น ส าหรับเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ผู้เสียหายได้สูญเสียไป 

เพราะผลของการกระท าความผิดนั้น ตามจ านวนเงินและระยะเวลาที่ก าหนดให้ช าระตามที่ศาลเห็นสมควร

ก าหนด โดยเฉพาะคา่เสียหายดังต่อไปนี ้ให้ก าหนดดังนี้ 

(๑) ส าหรับรายได้ที่สูญเสียไป ให้ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นในวงเงินที่สูญเสียไป แต่ทั้งนี้ไม่

เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรอย่างอื่น 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้ชดใช้เบื้องต้นเท่าที่ผู้เสียหายได้ใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้

ไม่เกนิวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรอย่างอื่น 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการหาที่อยู่ใหม่ ให้ชดใช้เบื้องต้นเท่าที่ผู้เสียหายได้ใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ไม่

เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเวลาไม่เกนิ ๑ ปี เว้นแต่มีเหตุสมควรอย่างอื่น 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น ให้ชดใช้เบื้องต้นตามที่จ าเป็น ตามจ านวนเงินและระยะเวลาที่

ก าหนดให้ช าระตามที่ศาลเหน็สมควรก าหนด แต่ทั้งนีไ้ม่เกนิวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรอย่างอื่น 

ข้อ ๗  การให้ท างานบริการสาธารณะแทนการลงโทษนั้น ให้ศาลก าหนดประเภทของการ

ท างานบรกิารสาธารณะประโยชน์ สถานที่ และระยะเวลาตามที่ศาลและผู้กระท าความผิดเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ 

ไม่ควรก าหนดให้เกนิวันละสามช่ัวโมง และไม่เกนิเจ็ดวัน โดยให้พจิารณาด้วยว่าการท างานนั้น ต้องไม่ก่อความ

เสียหายแก่สังคมหรือบุคคลอื่นและไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรทั้งให้พิจารณาจากวิถีชีวิ ต การด ารงชีพ 

ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและพิจารณาจากลักษณะหรือประเภทและความเหมาะสมของงาน รวมทั้ง

ระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไปท างานด้วย 

ข้อ ๘  การให้ละเว้นการกระท าอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวแทนการ

ลงโทษ เมื่อศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่สมควรลงโทษผู้กระท าความผิด แต่การกระท าของ

ผู้กระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกดิการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ศาลมีอ านาจที่จะสั่งห้ามมิ

ให้ผู้กระท าความผิดกระท าหรือให้ละเว้นการกระท าดังกล่าว หรือมีค าสั่งอื่นใดในอันที่จะบรรเทาความ

เดือดร้อนเสียหายที่ผู้เสียหาย อาจได้รับต่อไปเนื่องจากการกระท าของผู้กระท าความผิด ตามที่ศาล

เห็นสมควรได้ โดยศาลอาจก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้กระท าความผิดปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นกระท า

ความผิดขึ้นอีกก็ได้ตามแต่ศาลจะเห็นสมควร ภายในระยะเวลาไม่เกนิ ๑ ปี เว้นแต่มีเหตุสมควรอย่างอื่น 

ข้อ ๙  การท าทัณฑ์บนแทนการลงโทษ เมื่อศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควร

ลงโทษผู้กระท าความผิด แต่มีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้กระท าความผิดอาจจะกอ่เหตุรา้ย ให้เกดิภยันตรายแก่บุคคล

ในครอบครัวขึ้นอีก ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งให้ผู้นั้นท าทัณฑ์บนไว้โดยก าหนดจ านวนเงินไม่เกินห้าพันบาท ว่าผู้

นั้นจะไม่ก่อเหตุรา้ยดังกล่าวอีกตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนดแต่ไม่เกนิสองปี และจะสั่งให้มีประกันด้วยหรอืไม่

ก็ได้ 
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ถ้าผู้ท าทัณฑ์บนกระท าผิดทัณฑ์บน ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นช าระเงินไม่เกินจ านวนที่ได้

ก าหนดไว้ในทัณฑบ์น ถา้ผู้นั้นไม่ช าระให้น าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 

มาใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ท าผิดทัณฑ์บนเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้น าบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับ 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนค าร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องในความผิดตาม

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ศาลจัดให้มี

การท าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนค ารอ้งทุกขห์รอืการถอนฟ้องนั้น และก าหนดให้น า

วิธีการตามข้อ ๔ ถึงข้อ ๙ ข้อเดียวหรือหลายข้อ มาเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดย

อนุโลม โดยอาจรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบด้วยก็ได้ หากได้ปฏิบัติตาม

บันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวครบถว้นแล้วจงึให้มีการยอมความ การถอนค ารอ้งทุกข ์หรอืการถอนฟ้อง

ในความผิดดังกล่าวได้ หากจ าเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ในข้อนี้หรือข้ออื่น ๆ ข้อใดข้อหนึ่ง 

ให้ศาลมีอ านาจยกคดีขึ้นด าเนินการต่อไป 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สนิท  ตระกลูพรายงาม 

อธิบดีผู้พพิากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

วิภา/ผู้จัดท า 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a4101&lawPath=%a4101-2g-2550-a0001 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง/หน้า ๒๖/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน 

พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ   
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการในการออกบัตรและแบบบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ าหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไม ตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผู ใหญ   
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“จังหวัด”  หมายความวา  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
ขอ ๔ พนักงานเจาหนาที่ในการคุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว   

ตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๑  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๕ พนักงานสอบสวนตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๒   

ทายระเบียบนี้  เวนแตผูที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ขอ ๖ พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

ชั้นผูใหญตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๓  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๗ ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงาน

เจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  สงหลักฐาน   
ใหสํานักงานหรือจังหวัด  เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามรายการ
ตอไปนี้ 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

(๑) คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามแบบ  คร.  ๔  ทายระเบียบนี้ 

(๒) รูปถายขนาด  ๒.๕ x ๓  เซนติเมตร  ถายคร่ึงตัว  หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา  
ซ่ึงถายไมเกินหกเดือนกอนวันย่ืนคําขอ  กรณีผู ย่ืนคําขอเปนเจาหนาที่ของรัฐใหแตงเคร่ืองแบบ   
ถาไมใชเจาหนาที่ของรัฐ  ใหแตงกายสุภาพ  จํานวนสองรูป 

(๓) หลักฐานการเปนพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

ขอ ๘ ใหสํานักงานดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญ  ซ่ึงมีถ่ินที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร  และใหจังหวัดดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในเขตจังหวัดนั้น 

การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามวรรคหนึ่ง  ตองจัดใหมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  คูฉบับ  ติดรูปถายผูถือบัตร  และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงาน  
หรือที่จังหวัดแลวแตกรณี 

ขอ ๙ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน   หรือพนักงานเจาหนาที่   
ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  มีอายุส่ีปนับแตวันที่ออกบัตร 

ขอ ๑๐ เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจะหมดอายุ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตร
ภายในสามสิบวัน  กอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 

เมื่อบัตรสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม  หรือขอ
เปลี่ยนบัตรแลวแตกรณี  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชํารุด 

ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยนบัตร
ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
แลวแตกรณ ี
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

ใหนําความในขอ  ๘  มาใชบังคับในการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงาน
สอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  
ใหมในขอนี้โดยอนุโลม  เวนแตเปนการย่ืนคําขอมีบัตรใหม  กรณีบัตรเดิมสูญหาย  ใหแจงเหตุดังกลาว
ไวเปนหลักฐาน  ณ  สํานักงาน  หรือจังหวัด  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ บัตรประจําตัวตามระเบียบนี้  ใหสงคืนแกสํานักงานหรือจังหวัด  เมื่อผูไดรับหรือ 
ผูถือบัตรไมมีสิทธิใชไดตอไป 

ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  รักษาการตามระเบียบนี้  
และมอีํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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แบบ คร. ๑ 

แบบบัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาท่ี 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ 
    จังหวัดประทับท่ีมุมลางดานขวาของรูป 
๒. พ้ืนบัตรใหเปนสีขาว 

ตราครุฑ 

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เลขที่ .........................../....................................... 
วันที่ออกบัตร ...................................................... 
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม.

(ดานหนา)

๘.๔ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
ชื่อ .............................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน ....................................   

หนวยงาน .............................................. 

  .......................  ............................................... 

 ลายมือชื่อผูถือบัตร  (............................................) 
         ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

         และความมั่นคงของมนุษย 
  ผูออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม.

(ดานหลัง)

๘.๔ ซ.ม.

รูปถายขนาด

๒.๕ x ๓ ซ.ม. 
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๒

แบบ คร. ๒ 

แบบบัตรประจําตวัพนักงานสอบสวน 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ 
    จังหวัดประทับท่ีมุมลางดานขวาของรูป 
๒. พ้ืนบัตรใหเปนสีขาว 

ตราครุฑ 

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานสอบสวน 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เลขที่ .........................../....................................... 
วันที่ออกบัตร ...................................................... 
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม.

(ดานหนา)

๘.๔ ซ.ม.

         บัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน 

ชื่อ .............................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน .................................... 
หนวยงาน .............................................. 

  .......................  ............................................... 

 ลายมือชื่อผูถือบัตร  (............................................) 
         ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

         และความมั่นคงของมนุษย 
 ผูออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม.

(ดานหลัง)

๘.๔ ซ.ม.

รูปถายขนาด

๒.๕ x ๓ ซ.ม. 
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๓

แบบ คร. ๓ 

แบบบัตรประจําตวั 
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ 
    จังหวัดประทับท่ีมุมลางดานขวาของรูป 
๒. พ้ืนบัตรใหเปนสีขาว 

ตราครุฑ 
ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวา 

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เลขที่ .........................../....................................... 
วันที่ออกบัตร ...................................................... 
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม.

(ดานหนา)

๘.๔ ซ.ม.

       บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบได 
                       ไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

ชื่อ .............................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน .................................... 
หนวยงาน  ............................................. 

  .......................  ............................................... 

 ลายมือชื่อผูถือบัตร  (............................................) 
         ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

         และความมั่นคงของมนุษย 
  ผูออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม.

(ดานหลัง)

๘.๔ ซ.ม.

รูปถายขนาด

๒.๕ x ๓ ซ.ม. 
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๔

แบบ คร. ๔ 
คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานสอบสวน  

หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

ตามพระราชบัญญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เขียนท่ี.............................................                

วันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............ 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................อายุ............ป   

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขท่ี............................................

หนวยงาน..............................................................วันหมดอายุ..........................................

อาชีพ...................................................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี..................

ถนน................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.....................        

จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.........................  

ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ี/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบได

ไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามคําส่ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท่ี........../...........ลงวันท่ี..........            

เดือน.....................พ.ศ. .....ขอยื่นคําขอตอผู อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว/ผูวาราชการจังหวัด เพ่ือขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี/พนักงานสอบสวน/

พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องจาก 
  ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ี/พนักงานสอบสวน /พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ

เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
  บัตรหมดอายุ   
  บัตรสูญหาย   
  บัตรถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  
  เปล่ียนชื่อตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและชื่อสกุล 

ท้ังนี้ ไดแนบหลักฐานตอไปนี้มาพรอมกับคําขอดวยแลว 

  บัตรเดิม 
  ใบแจงความ  
  หลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล 

  รูปถายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป  
(ลงช่ือ) .............................................ผูยื่นคําขอ 

( ) 
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๕

(ดานหลัง) 
หมายเหตุ   :  ๑. บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ

เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ มีอายุสี่ปนับแตวันที่ออกบัตร 

๒. เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ

เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ จะหมดอายุ ใหผูถือบัตรประจําตัวย่ืนคําขอ

ภายในสามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 
๓. เมื่อบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม 

หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
๔. ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยน

บัตรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี 
๕. การเปลี่ยนบัตรตองแนบบัตรเดิมของผูย่ืนคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย 

เวนแตเปนการย่ืนคําขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหาย ซึ่งในกรณีนี้ใหแนบหลักฐานการแจงความวา    

บัตรเดิมสูญหาย 

๖. ผูซึ่งพนสภาพจากการเปนพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ี 

ท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ใหคืนบัตรที่สํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   

พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔  บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัวให้ใช้  แบบ  คร.  ๑  ท้ายระเบียบนี้   

ข้อ ๕ บัตรประจําตัวของพนักงานสอบสวนให้ใช ้ แบบ  คร.  ๒  ท้ายระเบียบนี้   
ข้อ ๖ บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ให้ใช้  แบบ  คร.  ๓  ท้ายระเบียบนี้” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  ให้สํานักงานดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เป็นผู้ออกบัตร  และให้จังหวัดดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผู้ใหญ่  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรในเขตจังหวัด 
ที่รับผิดชอบ”   

ข้อ ๕ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ที่ออกให้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุหรือมีบัตรใหม่ตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
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แบบ คร. ๑ 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัด 
    ประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป 
๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว 

ตราครุฑ 

ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เลขที่ ............................../....................................... 
วันออกบัตร ...................................................... 
บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม.

(ด้านหน้า)

๘.๔ ซ.ม.

     บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ชื่อ .............................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน ....................................      
หน่วยงาน .............................................. 

  .......................      ............................................... 
 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร      (............................................) 

ตําแหน่ง............................................................... 
  ผู้ออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม.

(ด้านหลัง)

๘.๔ ซ.ม.

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซ.ม. 
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๒
แบบ คร. ๒ 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัด 
      ประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป 
๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว 

ตราครุฑ 

ผู้ถือบัตรน้ีเป็นพนักงานสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เลขที่ ............................../....................................... 
วันออกบัตร ...................................................... 
บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม.

(ด้านหน้า)

๘.๔ ซ.ม.

         บัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน 

ชื่อ .............................................................. 

                           เลขประจําตวัประชาชน .................................... 

หน่วยงาน .............................................. 

  .......................  ............................................... 
 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร      (............................................) 

 ตําแหน่ง.............................................................. 
  ผู้ออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม.

(ด้านหลัง)

๘.๔ ซ.ม.

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซ.ม. 
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๓
แบบ คร. ๓ 

แบบบัตรประจําตัว 
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ ่

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัดประทับ 
ที่มุมล่างด้านขวาของรูป 

๒. พื้นบัตรใหเ้ป็นสีขาว 

ตราครุฑ 
ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไมต่่ํากว่า 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เลขที่ ............................../....................................... 
วันออกบัตร ...................................................... 
บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม.

(ด้านหน้า)

๘.๔ ซ.ม.

  บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีท่ี่มีฐานะเทียบได ้
                        ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ 

ชื่อ .............................................................. 
     เลขประจําตวัประชาชน .................................... 

หน่วยงาน  ............................................. 
  .......................       ............................................... 
 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร       (............................................) 

 ตําแหน่ง................................................................... 
  ผู้ออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม.

(ด้านหลัง)

๘.๔ ซ.ม.

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซ.ม. 
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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ 

เมื่อพบเห็นหรือไดรับแจงเหตุความรุนแรงในครอบครัว   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  จึงไดวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ เมื่อพบเห็นหรือได รับแจงเหตุ 
ความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป   
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ศูนยปฏิบัติการ”  หมายความวา  ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรง 

ในครอบครัว 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ใหพนักงาน

เจาหนาที่แสดงตัวชี้แจงวากลาวแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพื่อใหยุติการกระทําโดยดีกอนถา
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวยังขัดขืนอยูอีก  ใหพนักงานเจาหนาที่ขอความชวยเหลือจาก  
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อดําเนินการระงับเหตุ   

ขอ ๕ ผูใดพบเห็นหรือทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัวใหแจงโดยวาจา   
เปนหนังสือ  ทางโทรศัพท  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือวิธีอื่นการใดตอพนักงานเจาหนาที่   
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการระงับเหตุโดยมิชักชา 

แพทย  พยาบาล  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  หรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวไวรักษาพยาบาล  ครู  หรือนายจาง  ซ่ึงมีหนาที่ดูแลผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวที่เปนศิษยหรือลูกจาง  จะตองแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา 
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ขอ ๖ กรณีมีผูพบเห็นหรือทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัว   และแจง   
ตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย   
ความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยวาจา  เปนหนังสือ  ทางโทรศัพท  วิธีการอิเล็กทรอนิกส  
หรือวิธีการอื่นใดที่ส่ือสารใหรูวามีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึน  ใหพนักงานเจาหนาที่
บันทึกวันเวลาที่ไดรับแจงไวทันที  พรอมรายละเอียดวัน  เวลา  สถานที่เกิดเหตุ  ชื่อผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวและผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  เทาที่ผูแจงสามารถระบุได  รวมทั้ง
พฤติการณที่นาเชื่อวา  มีการใชความรุนแรงในครอบครัวหรือมีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
เวนแตในกรณีเรงดวนอันมีเหตุที่เชื่อไดวามีการใชความรุนแรงในครอบครัวใหดําเนินการตามขอ  ๔  ทันที  
แลวจึงจัดทําบันทึกในทันทีที่ดําเนินการได 

ในกรณีที่ผูแจงไมยอมบอกชื่อ   โดยไมมีเหตุอันควร  หรือแจงชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จ  
พนักงานเจาหนาที่อาจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได 

ขอ ๗ กรณีพนักงาน เจ าหนาที่ ได รับแจง   หรือรายงานการกระทําความรุนแรง   
ในครอบครัว  หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบพบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําความรุนแรง   
ในครอบครัว  ใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ เกิดเหตุ  เพื่อดําเนินการยุติ   
การกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ถาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวยังขัดขืนอยูอีก  ใหพนักงาน
เจาหนาที่ขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อดําเนินการระงับเหตุ 

กอนที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ  ใหแสดงบัตรประจําตัว 
ตอเจาของหรือผูที่อยูในเคหสถานหรือสถานที่ เกิดเหตุนั้น  เพื่อยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไป   
และแจงใหทราบถึงเหตุของการเขาไป 

ถาเจาของหรือผูอยูในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุดวยความรุนแรงในครอบครัวออกมาพบ
เพื่อสอบถาม  หากไมมีผูใดออกมาพบ  หรือไมสามารถเปดประตูใหเขาไปในสถานที่นั้นได  ใหขอ
ความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  เพื่อเขาไปชวยผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว 

ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ซักถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว  หรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่นั้นถึงขอเท็จจริงที่ไดรับแจง  สาเหตุของการ
กระทําที่ไดรับแจง  ผลของการกระทําความรุนแรงในครอบครัวแลวหาแนวทางการชวยเหลือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตอไป 
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หากกรณีปรากฏวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกายและจิตใจ  
ใหรีบสงตัวผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาลทันที   

ขอ ๙ หลังจากการดํา เนินการตามขอ   ๘   วรรคหนึ่ งแลว   ใหพนักงานเจาหนาที่
ประสานงานกับจิตแพทย  นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห  เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวหรือผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว   พรอมรายงานผล   
และความเห็นสงใหพนักงานเจาหนาที่  เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัวดังกลาว   

ขอ ๑๐ ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดแหงการแจงเหตุตามขอ  ๖  การเขาไปใน
เคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุตามขอ  ๗  และการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไวเปนหลักฐาน  ตามแบบ  คร.  ๕  ทายระเบียบนี้ 

การทําบันทึกตามวรรคหนึ่ง  ใหผูที่เก่ียวของลงลายมือชื่อรับรองไว  หากผูนั้นไมยินยอม 
ลงลายมือชื่อใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ไมมีลายมือชื่อไว 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูถูกกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกาย  หรือจิตใจ
ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงสิทธิในการไดรับ 
ความคุมครอง  ในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขเบื้องตนแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวชั่วคราว  รวมทั้งการออกคําส่ังหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปที่พํานัก 
ของครอบครัว  หรือการออกคําส่ังหามเขาใกลตัวบุคคลในครอบครัว  หรือการดูแลบุตร  เปนตน  
ตลอดจนใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานเพื่อใหความชวยเหลือทางกฎหมายเบื้องตนแกผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวดวย 

ขอ ๑๒ หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวน  ใหพนักงานเจาหนาที่รีบจัดการใหผูนั้นพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรองทุกข  ในกรณีมีเหตุ
จําเปนเรงดวน  พนักงานเจาหนาที่จะจดบันทึกเสียเองก็ได  แลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน   
และจะจดแจงพฤติการณอันเปนประโยชนตอพนักงานสอบสวนไวก็ได 

ถาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครวัประสงคจะรองทุกขแตไมอยูในวิสัย  หรือโอกาส
ที่จะรองทุกขไดเอง  ใหพนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการรองทุกขแทนตอพนักงานสอบสวน 

ในกรณีผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ตอผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  หรือกระทําการ 
อันขัดกับผลประโยชนของผู เ ยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือน 
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ไรความสามารถ  หรือผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ไมอยูในวิสัยหรือโอกาสที่จะรองทุกขไดเอง  ใหพนักงานเจาหนาที่ เขาดําเนินการรองทุกขแทน 
ตอพนักงานสอบสวน 

ขอ ๑๓ ใหพนักงานเจาหนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการผลความ
คืบหนาของการนั้น  แลวรายงานใหสํานักงานทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  คร.  ๖  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๔ หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมประสงคจะรองทุกข  หรือรับการ
บริการทางการแพทย  หรือจิตแพทย  หรือนักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห  ใหพนักงานเจาหนาที่
เขาแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ   เพื่อลงบันทึกประจําวันไว เปนหลักฐานในการเขาระงับเหตุ   
ความรุนแรงในครอบครัวคร้ังนั้น  ณ  สถานีตํารวจทองที่เกิดเหตุ  และคัดสําเนาบันทึกประจําวันนั้น   
ไวเปนหลักฐาน   

ขอ ๑๕ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเองหรือขอใหศูนยปฏิบัติการ
รวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  สาเหตุของการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว  และบันทึกรายงานของผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของทุกฉบับ  รวมถึงสรุปประมวลผล 
เพื่อประกอบดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ที่ซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา  ๑๐  หรือ  พนักงานสอบสวน
หรือศาล  เพื่อพิจารณาออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว  หรือคําส่ังใด ๆ  หรือคําพิพากษา  ตามพระราชบัญญัตินี้   

ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้  
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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แบบ คร. ๕ 

หนังสือแจงเหตุเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหต ุ
เพื่อดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

เขียนที.่............................................ 

วันที่........เดอืน....................พ.ศ. .......... 

เร่ือง  แจงเหตุเขาไปในที่รโหฐานเพ่ือดําเนินการคุมครองผูถกูกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  .................................................................... 
(ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผูถูกกระทาํดวยความรนุแรงในครอบครัว/ผูเกี่ยวของ) 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................อายุ........ป ในฐานะเปนพนกังานเจาหนาที่

ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายเลขทะเบียน................เมื่อวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ......... 

ออกโดย................................ขอแจงใหทราบวา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบญัญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พนักงานเจาหนาที่พบเห็น/หรือไดรับแจงมี

การกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุเพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 

      ระงับเหตุและสอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง       

ในครอบครัว 

      จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับการเขารักษาจากแพทย 

      จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย 

นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห 

      จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองทุกข หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรง    

ในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ลงชือ่.............................................พนกังานเจาหนาที ่

(        ) 

.........../................/........... 

ลงชือ่............................................  ผูกระทาํความรุนแรงในครอบครัว 

  (       )  /ผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

.........../................/...........   /ผูเกี่ยวของ 
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แบบ คร. ๖ 

บันทกึรายงาน 

สวนราชการของรัฐ/เอกชน 

วันที่.......เดอืน....................พ.ศ. ......... 

ที่............................    

เร่ือง  การดาํเนินการคุมครองผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  ผูอํานวยการสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั 

ดวยเมื่อวันที่.....เดือน....................พ.ศ. .........ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ........................

ในฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หมายเลขทะเบียน

.......................ออกโดย..........................ไดดําเนินการเขาไปในเคหสถาน/สถานทีเ่กดิเหตเุพ่ือระงบัเหตุ

ความรุนแรงในครอบครัวที่บานเลขที่.............หมูที่........ ตรอก/ซอย.................ถนน........................

ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต......................จังหวัด..................โดยมีนาย/นาง/นางสาว/

เด็กชาย/เด็กหญิง......................................อายุ.............ป เปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงและ         

มีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................................อายุ.............ป เปนผูกระทาํความรนุแรง 

ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้ 

      เขาไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

 ใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย 

 ใหผูถกูกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับคําปรกึษาจากจิตแพทย นกัจิตวิทยา   

หรือนกัสังคมสงเคราะห 
      จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวดําเนินการรองทุกข 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ลงนาม........................................... 

   (      ) 

   พนักงานเจาหนาที ่
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เม่ือพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์จึงได้วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรง
ในครอบครัว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๕  และแบบ  คร.  ๖  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือพบเห็น
หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร. ๕  และแบบ  คร. ๖   
ท้ายระเบียบนี้แทน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
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แบบ คร. ๕ 
หนังสือแจ้งเหตุเข้าไปในเคหสถาน/สถานท่ีเกิดเหต ุ

เพื่อดาํเนินการคุม้ครองผู้ถูกกระทําดว้ยความรุนแรงในครอบครวั 

เขียนที่............................................. 

วันที่........เดอืน....................พ.ศ. .......... 

เรื่อง  แจ้งเหตุเข้าไปในที่รโหฐานเพื่อดําเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  .................................................................... 
(ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว/ผู้เกี่ยวข้อง) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................... อายุ......... ปี ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่    
ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง       
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ บัตรประจําตัว.............................................. หมายเลข...............................................เมื่อ
วันที่............. เดือน......................................... พ.ศ. ............ ออกโดย......................................................... ได้รับแจ้ง           
     โดยวาจา      เป็นหนังสือ       ทางโทรศัพท์       วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธี............................................
จากผู้พบเห็นหรือทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเมื่อวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. ........ 
เวลาประมาณ........................... น.  สถานที่เกิดเหตุ.......................................................................................................
โดยนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................................................... อายุ........... ปี เป็นผู้กระทําความ
รุนแรงในครอบครัวต่อนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................... อายุ........... ปี 
ได้กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยการ................................................................................................................ 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอํานาจเข้าไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินการ ดังนี้ 

      สอบถามผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/บุคคลอื่นที่อยู่   
ในสถานที่เกี่ยวกับการกระทําที่ได้รับแจ้ง   

      จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการเข้ารักษาจากแพทย์ 
      จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา 

หรือนักสังคมสงเคราะห์ 
                 จัดให้ ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ หากผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง     
ในครอบครัวประสงค์จะดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเท็จจริงในการกระทําความรุนแรงในครอบครัวที่ไดร้ับแจ้งสรุปโดยย่อได้ความว่า................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................พนกังานเจ้าหน้าที ่
( ) 

ลงชื่อ............................................  ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
( )   

ลงชื่อ............................................  ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
        ( )   
ลงชื่อ............................................  ผู้เกี่ยวข้อง/พยาน 
        ( )   
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๒
แบบ คร. ๖ 

บันทึกรายงาน 
ส่วนราชการของรัฐ/เอกชน 

วันที่.......เดือน....................พ.ศ. ......... 

ที่............................

เรื่อง  การดําเนนิการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครวั 

ด้วยเมื่อวันที่................ เดือน................................ พ.ศ. ............ เวลาประมาณ.................................... น.
(นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว  บัตรประจําตัวเลขที่.............................ออกโดย......................................................... 
ได้เข้าไปดําเนินการกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่บ้านเลขที่.............หมู่ที่........ ตรอก/ซอย....................
ถนน.............................. ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................  
โดยมีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... อายุ........... ปี ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
และมีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................ อายุ............ ปี ผู้กระทําความรุนแรง โดยมี
ความสัมพันธ์เป็น............................................................................โดยมีพฤติการณ์การกระทําอันเป็นความรุนแรง        
ในครอบครัว กล่าวคือ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
สาเหตุ........................................................................................................................................................................ 
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง        
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้ 

     สอบถามผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/บุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่
เกี่ยวกับการกระทําที่ได้รับแจ้ง   

    ให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ 
    ให้ผู้ถกูกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครวัเข้ารับคําปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนกัสังคม

สงเคราะห ์
    จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวดําเนินการร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

ลงนาม........................................... 
        ( ) 
             พนักงานเจ้าหน้าที ่
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ระเบยีบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสอบสวนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท า 

ดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ วรรคห้า และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี

ให้เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

“ศูนย์ปฏบิัติการ” หมายความว่า ศูนย์ปฏบิัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงใน

ครอบครัว 

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง/หน้า ๔/ ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๑ 
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“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

ข้อ ๔ การสอบสวนความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๔ วรรค

หน่ึงแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ด าเนินการ

ตามระเบียบน้ี 

ในกรณีที่ระเบียบน้ีมิได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติตาม

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธพิีจารณาคดีในศาล

แขวงและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

หมวด ๑ 

การรอ้งทุกข ์

ข้อ ๕ เมื่อผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็น

หนังสอืหรือด้วยปาก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการดังน้ี 

(๑) บันทกึค าร้องทุกขใ์ห้ปรากฏเจตนาโดยแจ้งชัดว่าประสงค์จะด าเนินคดีกับผู้กระท า

ความรุนแรงในครอบครัว พร้อมกบัลงวันเดือนปีและลงลายมือชื่อผู้บันทกึและผู้ร้องทุกขไ์ว้ 

(๒) แจ้งให้ผู้ร้องทุกขท์ราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินคดีความรุนแรงใน

ครอบครัว ตลอดจนสทิธไิด้รับการคุ้มครองสทิธขิองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการ

ดูแลบุตร หรือบรรเทาทุกขต์ามกฎหมาย 

(๓) แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การคุ้มครองสิทธิหรือช่วยเหลือ

เบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามสมควรแก่กรณี 

(๔) แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท  าการประมวลข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับ

สุขภาพกาย อารมณ์ จิตใจ ภาวะความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสาเหตุที่ก่อให้เกิด

ความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือประกอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการหรือศาล แล้วแต่

กรณีตามแบบ คร. ๗ ท้ายระเบียบน้ี 

ในกรณีมีการจัดการแทนผู้เสยีหายตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา ให้น า

ความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๖ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยเหตุที่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อาจร้องทุกข์ได้ด้วย

ตนเอง เน่ืองจากผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีสภาพร่างกายหรือจิตใจไม่อยู่ในวิสยัหรือ

โอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการแทนผู้เสียหาย หรือมีผู้จัดการแทนผู้เสียหายแต่มี

ผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์ หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่น ต้องร้องทุกข์เป็นหนังสือและให้พนักงาน

สอบสวนด าเนินการ ดังน้ี 

(๑) บันทึกค าร้องทุกข์ให้ปรากฏชัดว่าผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว

ประสงค์จะด าเนินคดีกับผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว และเหตุที่ไม่อาจร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง 

พร้อมวันเดือนปีและลงลายมือช่ือผู้บันทกึและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร้องทุกขแ์ทนไว้ 

(๒) ให้แนบหนังสอืค าร้องทุกขร์วมไว้กบัส านวนการสอบสวน 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึงให้น าความในข้อ ๕ วรรคหน่ึง (๒) (๓) และ (๔) มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ กรณีผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นเดก็อายุไม่เกนิสบิแปดปีในวัน

ร้องทุกขใ์ห้ปฏบิัติตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

หมวด ๒ 

การสอบสวน 

ข้อ ๘ การสอบปากค าผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้พนักงานสอบสวน

ด าเนินการดังน้ี 

(๑) แจ้งเป็นหนังสือให้จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ ทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะสอบปากค า เพ่ือให้

บุคคลที่ได้รับแจ้งอยู่ร่วมด้วย เพ่ือให้ค าปรึกษาขณะสอบปากค าผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว 

(๒) ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งมีเหตุอนัควรไม่อาจรอจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นัก

สังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ แต่มีเหตุจ าเป็นต้อง

สอบปากค าผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด กใ็ห้พนักงาน
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สอบสวนสอบปากค าผู้เสียหายไปได้แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส านวนการ

สอบสวนโดยละเอยีด แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 

ข้อ ๙ การสอบปากค าผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นเดก็อายุไม่เกินสิบ

แปดปีในขณะสอบปากค าให้ปฏบิัติตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

หมวด ๓ 

การออกค าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครองชัว่คราวหรือวิธีการเพือ่บรรเทาทุกข ์

ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ร้องทุกข์ หรือมีการร้องทุกข์

แทนแล้วหรือระหว่างการสอบสวนหากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนต้องคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระท าด้วย

ความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอโดย

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือข้อเสนอของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวน

เห็นเองให้พนักงานสอบสวนรีบท าการประมวลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง พอช้ีให้เห็นได้ว่า

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวจ าต้องได้รับการบรรเทาทุกขเ์บื้ องต้นหรือมีข้อเทจ็จริงน่าเชื่อ

ว่าผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวอาจก่อเหตุกระท าความรุนแรงแก่บุคคลในครอบครัวซ า้อกี หรือมี

เหตุอื่น ๆ จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการหรือวิธกีารเพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท าด้วยความ

รุนแรงในครอบครัวเป็นการช่ัวคราว แล้วเสนอรายงานและความเห็นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะ

เทยีบได้ไม่ต ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาและได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีที่มีเขตอ านาจออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธกีารเพ่ือบรรเทา

ทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท า ด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือจะร้องขอต่อศาลที่

มี เขตอ านาจให้ออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๑  แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ กไ็ด้ 

ข้อ ๑๑ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทยีบได้ไม่ต ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีได้รับ

รายงานและความเห็นตามข้อ ๑๐ หรือได้รับรายงานและความเห็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศูนย์

ปฏบิัติการที่มีเขตอ านาจ หากเหน็ชอบด้วยกใ็ห้ออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธกีารเพ่ือบรรเทาทุกข์

ให้แก่ผู้ถูกกระท า ด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่ง
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมิชักช้าตามแบบ 

คร. ๘ ท้ายระเบียบน้ี 

ก่อนออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธกีารเพ่ือบรรเทาทุกขใ์ห้แก่ผู้ถูกกระท าด้วยความ

รุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวตามวรรคหน่ึง ถ้ามีเหตุสมควรจะเรียกพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบ

ดุลพินิจออกค าสั่งกไ็ด้แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทยีบได้ไม่ต ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาและได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีได้ออก

ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวเป็นการช่ัวคราวแล้ว ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบแจ้งให้ผู้ต้องหา

ว่ากระท าความรุนแรงในครอบครัวปฏบิัติตามค าสั่งหรือข้อก าหนดมาตรการคุ้มครองแล้ว ให้พนักงาน

สอบสวนเสนอค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือพิจารณาภายในสี่สิบ

แปดชั่วโมงนับแต่วันออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ดังกล่าวตามมาตรา ๑๐ 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบน้ีและมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มี

ปัญหาหรือข้อขดัแย้งเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามระเบียบน้ี 

         ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

         อนุสรณ์ วงศ์วรรณ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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คร. ๗ 

แบบรายงานประมวลขอ้เท็จจริงในการออกค าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครอง 

หรือวิธีการบรรเทาทุกขเ์พือ่คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครวัเป็นการชัว่คราว 

ด้วยเม่ือวนัที่................เดือน.......................................พ.ศ. .................... 

ข้าพเจ้า.............................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัต ิ

คุ้มครองผู้ถูกกระท า ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ .๒๕๕๐ ไ ด้รับแจ้งจาก 

.......................................................... พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาล 

........................................................./สถานีต ารวจภธูร.................................................. 

/ศูนยป์ฏบิัตกิาร................................................ศาล....................................................... 

ให้ท า การประมวลข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัคู่กรณใีนคดคีวามรุนแรงในครอบครัวระหว่าง 

นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง...................................นามสกุล................................. 

ผู้ถูกกระท า ด้วยความรนุแรงในครอบครัวกบั นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง

.........................................................นามสกุล............................................................ 

ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความรุนแรงในครอบครัว 

จึงขอรายงานข้อเทจ็จริงดังน้ี 

๑. ขอ้มูลทัว่ไป 

นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง........................................................ 

นามสกุล......................................เกดิวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ........อายุ....ปี

สญัชาติ..............เชื้อชาติ..............ศาสนา....................อาชีพ.............................................. 

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................................. 

ถนน...............................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต............................ 

จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศพัท.์....................... 

เป็นผู้เสยีหาย/ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง........................................................ 

นามสกุล.........................................เกดิวันที่...........เดือน............................พ.ศ............. 

อายุ.........ปี สญัชาติ...............เช้ือชาติ..............ศาสนา....................อาชีพ........................... 

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ 

ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด...................... 

รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท.์....................เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความรุนแรง 

ในครอบครัว 
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๒ 

  ๒. สุขภาพกาย/สุขภาพจิต 

๑. สขุภาพของผู้เสยีหาย……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………… 

เคยมีประวัติการรักษาหรือไม่ (ถ้ามีระบุ)………………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. สขุภาพของผู้ถูกกล่าวหา.......................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

เคยมีประวัติการรักษาหรือไม่ (ถ้ามีระบุ)....................................................... 

.................................................................................................................................... 

๓. การศึกษาและอาชีพ 

๑. การศกึษาและอาชีพของผู้เสยีหาย............................................................ 

การศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………… 

อาชีพ/ลักษณะงาน .................................................................................... 

รายได้ ..................................................................................................... 

๒. การศึกษาและอาชีพของผู้ถูกกล่าวหา....................................................... 

การศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………. 

อาชีพ/ลักษณะงาน..................................................................................... 

รายได้...................................................................................................... 

๔. ความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

๑. กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นสามีภริยากนั สมรสกนัมา...................ปี มีบุตร................คน 

ฝ่ายใดเคยสมรสมาก่อนหรือไม่ (ถ้ามีระบุ)............................................................................... 

มีบุตรตดิมากบัคู่สมรสเดิมหรือไม่ (ถ้ามีระบุ)………………………………………………………. 

ขณะเกดิเหตุอยู่ด้วยกนัหรือแยกกนัอยู่ (ระบุ) ...................................................................... 

.................................................................................................................................... 

๒. กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นบิดา/มารดากบับุตร ระบุความสมัพันธภ์ายในครอบครัว 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

๓. กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นญาติหรืออาศัยอยู่ด้วย ระบุความสมัพันธภ์ายในครอบครัว 

.................................................................................................................................... 
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๓ 

๕. ความเห็น 

จากการประมวลข้อเทจ็จริง เหน็ว่า 

๑. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการก่อความรนุแรงในครอบครัว 

๑.๑.................................................................................................... 

๑.๒.................................................................................................... 

๒. แนวทางแก้ไข 

๒.๑................................................................................................... 

๒.๒................................................................................................... 

๓. มาตรการคุ้มครองช่ัวคราว (ถ้ามีเหตุจ าเป็นให้เสนอ)................................. 

๓.๑.................................................................................................... 

๓.๒.................................................................................................... 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ประมวลข้อเทจ็จริง 

พนักงานเจ้าหน้าที ่

หมายเหตุ : เอกสารน้ีเป็นความลับใช้เฉพาะประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเท่าน้ัน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว 
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๔ 

คร.๘ 

ค าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครองหรือบรรเทาทุกขช์ัว่คราว 

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท า 

ดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ออกค าสั่งที่ ..................................................... (หน่วยสงักดัของผู้ออกค าสั่ง) 

เม่ือวันที่........................ เดือน ................................................ พ.ศ. ........ 

ได้รับรายงานจาก....................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนว่า 

นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง ................................ นามสกุล................................... 

เกดิเม่ือวันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ปี สญัชาติ................. 

เชื้อชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ที่อยู่ปัจจุบนับ้านเลขที่.................. 

หมู่ที่....... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ............................ ต าบล/แขวง ...................... 

อ าเภอ/เขต .................... จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท ์................. 

ได้ร้องทุกขใ์ห้ด าเนินคดีแก่นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง.............................................. 

นามสกุล............................................ เกดิเม่ือวันที่............ เดือน........................พ.ศ. ....... 

อายุ ..... ปี สญัชาติ............ เชื้อชาติ.............. ศาสนา.......................... อาชีพ....................... 

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่........... หมู่ที่............ ตรอก/ซอย ....................... ถนน ....................... 

ต าบล/แขวง ............................. อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท ์....................... ในข้อหากระท าความผดิฐานกระท าความ 

รุนแรงในครอบครัว โดยได้ร้องทุกขแ์ทนไว้ที่ ........................................................................ 

เม่ือวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ตามคดีหมายเลขที่........................... 

ซึ่งข้อเทจ็จริงสรปุโดยย่อได้ความว่า............................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

เหน็ว่าข้อเทจ็จริงดังกล่าวจ าเป็นและมีเหตุสมควรก าหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวและ

หรือวิธกีารบรรเทาทุกขใ์ห้แก่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๕ 

จึงออกค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ดังน้ี 

๑. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง................................................. 

นามสกุล............................................................. ผู้ต้องหาว่ากระท าความรนุแรงในครอบครัว 

เข้ารับการตรวจรักษาสขุภาพกาย/จิตใจ/อาการป่วย............................................................... 

จาก............................................. สถานพยาบาล ............................เป็นระยะเวลา............. 

วัน ........... เดือน ............ ปี และ/หรือ 

๒. ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง........................................ 

นามสกุล............................................................ ผู้ต้องหาว่ากระท าความรนุแรงในครอบครัว 

เข้าที่พ านักหรือที่อยู่อาศัยของ นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง........................................ 

นามสกุล.............................. เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ........ วัน........... เดือน ...............ปี

และ/หรือ 

๓. ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง.............................................. 

นามสกุล................................................ เข้าใกล้ นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง 

............................................ นามสกุล .....................................ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว หรือบุคคลทีอ่าศัยอยู่ในครอบครัว และ/หรือ 

๔. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง............................................. 

นามสกุล........................................... ผู้ต้องหาว่ากระท าความรุนแรงในครอบครัว และ/หรือ 

นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง................................. นามสกุล................................... 

ผู้ถูกกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว ร่วมกนัให้การอุปการะเลี้ยงดู..................................... 

ภายใต้ค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือของนักจิตวิทยา/นักสงัคมสงเคราะห์ เป็นระยะเวลา 

............. วัน ............ เดือน ..............ปี และ/หรือ 

๕. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง.................................................. 

นามสกุล......................................... ผู้ต้องหาว่ากระท าความรุนแรงในครอบครัวจ่าย 

ค่ารักษาพยาบาลหรือความเจบ็ป่วยอนัเป็นผลมาจากการถูกกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว 

เบื้องต้น เป็นเงิน ............................... บาท หรือค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกขเ์บื้องต้นอนัจ าเป็นแก่การ 

ด ารงชีพประจ าวนั เป็นเงิน......................... บาท 
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๖ 

ให้ นาย/นาง/นางสาว....................................นามสกุล................................ 

พนักงานสอบสวน แจ้งค าสั่งให้ผู้ต้องหาว่ากระท าความรุนแรงในครอบครัวปฏบิัติตามโดยไม่ชักช้า 

 สั่ง ณ วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....... 

    (.....................................................................) 

     พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ที่มีฐานะเทยีบได้ไม่ต ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่ 

หมายเหตุ: หากผู้รับค าสั่งไม่ปฏบิัติตามเงื่อนไขข้างต้น หรือฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดอืน

หรือปรับไม่เกนิสามพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคห้า แห่งพระราชบญัญัตคุ้ิมครอง

ผู้ถูกกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
(ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคห้า  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความม่ันคงของมนุษย์  ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๗  และแบบ  คร.  ๘  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร.  ๗  และแบบ  
คร.  ๘  ท้ายระเบียบนี้แทน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
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คร. ๗ 
แบบรายงานประมวลข้อเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครอง 

หรือวิธีการบรรเทาทุกข์เพ่ือคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว 

ด้วยเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ...........ข้าพเจ้า........................................... 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแจ้งจาก
................................................. พนักงานสอบสวน  สถานีตํารวจนครบาล......................................................... 
/สถานีตํารวจภูธร..................................................... /ศูนย์ปฏิบัติการ.................................................................            
/ศาล ............................................................... ให้ทําการประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคู่กรณีในคดีความรุนแรง
ในครอบครัวระหว่าง นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................นามสกุล...................................
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวกับ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... 
นามสกุล .........................................  ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว 

จึงขอประมวลข้อเท็จจริงดังน้ี 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ข้อมูลผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................
เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ป ีสัญชาติ.......... เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขท่ี...................... ออกเม่ือวันท่ี......... 
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จงัหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท.์..................... 
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่................. หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จงัหวัด....................... รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศัพท.์...................  

ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา 
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย............................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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๒

การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ ภาระหน้ีสนิ สภาพแวดล้อม
ของที่อยู่อาศัย ..................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา ................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๑.๒ ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว  

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................
เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ป ีสัญชาติ.......... เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขท่ี...................... ออกเม่ือวันท่ี......... 
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จงัหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท.์..................... 
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่................. หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จงัหวัด....................... รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศัพท.์...................  

ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา 
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย............................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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การศึกษา การประกอบอาชีพ ร า  ย  ไ  ด ้ ส  ถ า นะท  า ง  เ ศ ร  ษฐ ก ิจ ภ า ร ะ  ห  นี ้ส ิน 
สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย .................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา .................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๒. พฤติกรรมและรายละเอียดความสมัพันธ์ระหว่างผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว  ทั้งในอดีตและปัจจบุัน.................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว (พฤติการณ์แห่งคดี) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๔. ความเสียหายและผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๕. การบรรเทาผลร้าย  การบรรเทาความเสียหาย (เช่น  ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ได้ชดใช้ค่าเสียหายไปบางส่วนแล้ว ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน
หรือไปย่ืนขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) .............................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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๖. ความต้องการหรือความประสงค์ของคู่กรณีหลังเกิดเหตุ 

๖.๑ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

๑)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๒)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๓)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๖.๒ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 

๑)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

๒)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

๓)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

๗. ความเห็น 

จากการประมวลข้อเทจ็จริง  เห็นว่า 
๑. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการก่อความรุนแรงในครอบครัว  

๑.๑ ......................................................................................................... 
๑.๒ ......................................................................................................... 

๒. แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ......................................................................................................... 
๒.๒ ......................................................................................................... 

๓. มาตรการคุ้มครองช่ัวคราว  (ถ้ามีเหตุจําเป็นใหเ้สนอ) 
๓.๑ ......................................................................................................... 
๓.๒ ......................................................................................................... 

ลงช่ือ.....................................................ผูป้ระมวลข้อเท็จจรงิ 
  พนักงานเจ้าหน้าที ่

หมายเหตุ : เอกสารน้ีเป็นความลับใช้เฉพาะประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่   
  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ และศาลเท่าน้ัน  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
  ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
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คร. ๘ 
คําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ออกคําสั่งที่ ..................................... (หน่วยสงักัดของผู้ออกคําสั่ง) 

เมื่อวันที่......... เดือน ....................... พ.ศ. ........ได้รับรายงานจาก...........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนว่า นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................................ 
นามสกลุ...........................................เกิดเมื่อวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ปี  
สัญชาติ.................เช้ือชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..................
หมู่ที่....... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................... รหสัไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ......................... 
ได้ร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีแก่นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย /เด็กหญิง............................. นามสกลุ............................
เกิดเมือ่วันที่............ เดือน...............พ.ศ. ......... อายุ ..... ปี สัญชาติ............ เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ....................... ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที.่........... หมูท่ี่............ ตรอก/ซอย ................................................... 
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................. 
จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ .......................  ในข้อหากระทําความผิดฐาน
กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยได้ร้องทุกข์แทนไว้ที่ ..................................................................................  
เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ตามคดีหมายเลขที่....................................... 

ซึ่งข้อเท็จจรงิสรุปโดยย่อได้ความว่า........................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจําเป็นและมีเหตุสมควรกําหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวและหรือ
วิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการช่ัวคราว อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

จึงออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ 
ผู้ถูกกระทําด้วยความรนุแรงในครอบครัวข้อหน่ึงข้อใดหรอืหลายข้อ  ดังน้ี 

๑.  ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ................................ นามสกุล............................ 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้ารบัการตรวจรักษาสุขภาพกาย/จิตใจ/อาการป่วย………………….. 
................................................................. จาก............................................. สถานพยาบาล ..............................
เป็นระยะเวลา............. วัน ........... เดือน ............ ปี  และ/หรือ 

๒.  ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ.............................นามสกลุ......................  
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้าที่พํานักหรือทีอ่ยู่อาศัยของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง 
..................................นามสกุล.............................. เป็นการช่ัวคราว เป็นเวลา ........วัน........เดือน ........ปี และ/หรือ 
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๓.  ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ.............................นามสกลุ......................
เข้าใกล้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ........................................... นามสกลุ .........................................
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลทีอ่าศัยอยู่ในครอบครัว และ/หรอื 

๔.  ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล...........................
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว และ/หรือนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ..............................
นามสกุล................................... ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวร่วมกันให้การอุปการะเลี้ยงดู
................................................ภายใต้คําแนะนําของพนักงานเจา้หน้าทีห่รือของนักจติวิทยา/นักสงัคมสงเคราะห์     
เป็นระยะเวลา............. วัน ............ เดือน ..............ปี และ/หรือ 

๕. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล.......................... 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือความเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจากการ 
ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้น เป็นเงิน ..........................บาท หรือค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์
เบื้องต้นอันจําเป็นแก่การดํารงชีพประจําวัน  เป็นเงิน......................... บาท และ/หรือ  

๖. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................ นามสกุล.......................... 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว...................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

ให้ นาย/นาง/นางสาว....................................นามสกลุ................................พนักงานสอบสวน 
แจ้งคําสัง่ใหผู้้ต้องหาว่ากระทําความรนุแรงในครอบครัวปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้า 

สั่ง  ณ  วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....... 

  (.....................................................................) 
         พนักงานเจ้าหน้าที ่

   ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ ่

หมายเหตุ : หากผู้รบัคําสัง่ไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขข้างต้น หรอืฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
  สามเดือนหรือปรับไมเ่กินสามพันบาท หรือทัง้จาํทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคห้า 
  แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  

ถอนคํารองทุกขในชั้นสอบสวน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคสามและมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  ถอนคํารองทุกขในชั้น
สอบสวน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“พนักงานสอบสวน”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 

ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

“ศูนยปฏิบัติการ”  หมายความวา  ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรง 
ในครอบครัว 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย 
หมวด  ๑ 

การไกลเกลี่ยใหยอมความ 

ขอ ๔ ในระหวางการสอบสวน  หากพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเห็นวา  ขอหากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวหรือการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนกรรมเดียวกับความผิดฐาน 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

ทํารายรางกาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๙๕  และพฤติการณแหงคดี  ไมรายแรงพอมี 
ทางปรองดองกันไดหรือคูกรณีรองขอ  พนักงานสอบสวนอาจจัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวกับผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดยอมความกัน   

ใหพนักงานสอบสวนแจงนัดใหคูกรณีไดพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยยอมความกัน  โดยอาจต้ังบุคคล
หรือคณะบุคคลทําการไกลเกลี่ยตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ได 

ขอ ๕ ในการไกลเกลี่ยนอกจากคูกรณีทั้งสองฝายแลว  ถามีเหตุจําเปนและสมควรก็ใหผูทํา
การไกลเกลี่ยเรียกบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวมาใหความคิดเห็นหรือรวม 
ไกลเกลี่ยดวยก็ไดแลวแตเหตุผลและความจําเปนแตละกรณี 

เมื่อคูกรณีสามารถยอมความกันได  และเง่ือนไขหรือขอตกลงยอมความไมฝาฝนตอกฎหมาย
และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ใหพนักงานเจาหนาที่  ผูจัดใหมีการไกลเกลี่ย
ทําสัญญายอมความให  แลวเสนอสัญญายอมความดังกลาวใหพนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบ   
พรอมคูกรณี  ไปทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือ  ถอนคํารองทุกขตอหนาพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

การทําสัญญายอมความใหเปนไปตามแบบ  คร.  ๙  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๖ เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรองทุกข  หรือมีการรองทุกขแทนแลว  

หากพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเห็นสมควรจะดําเนินการไกลเกลี่ยใหคูกรณีไดยอมความกันก็ได  
โดยใหนําความในขอ  ๔  วรรคสองและขอ  ๕  มาใชบังคับ 

ในกรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  ยังไมไดรองทุกขหรือไมประสงคจะรองทุกข 
ใหดําเนินคดีกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  หากพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเห็นสมควร 
และคูกรณียินยอมจะดําเนินการไกลเกลี่ยใหคูกรณีไดยอมความกันตามวรรคหนึ่งก็ได 

หมวด  ๒ 
บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข 

ขอ ๗ ในระหวางสอบสวนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะยอมความ
หรือถอนคํารองทุกขในความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวไมวาจะเปนผลมาจากการไกลเกลี่ย 
ยอมความหรือไม  หากความปรากฏชัดวาเปนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขดวยความสมัครใจ 
ของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  และไมอยูในอาณัติ  ขมขู  หรือหลอกลวงจากบุคคลใด  
และผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว  รับที่จะปฏิบัติตามเ ง่ือนไข  ตามมาตรา  ๑๒   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ใหพนักงาน
สอบสวนจัดทําบันทึกขอตกลงเบื้องตน  กอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  เพื่อใหผูตองหา 

163

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

วากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินกวา 
อายุความฟอง  แลวใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรง 
ในครอบครัว  ลงลายมือชื่อ  ตามแบบ  คร.  ๑๐  ทายระเบียบนี้ 

ในกรณีมีการแจงขอกลาวหาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวกระทําความผิดฐานทําราย
รางกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๒๙๕  ดวย  และเปนกรรมเดียวกับ  ขอกลาวหาวากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวและเปนบทที่มีโทษสูงสุด  หากคูกรณีมีความประสงคที่จะยอมความกัน
ภายใตเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ก็ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
จัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรง 
ในครอบครัวไดมีการยอมความกัน  โดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความให 

เมื่อทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแลวแตกรณี  ใหพนักงานสอบสวนสงสําเนาใหศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจและพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาว  หากคดี
ดังกลาวอยูระหวางการขอผัดฟองก็แจงใหศาลที่อนุญาตใหผัดฟองทราบดวย 

ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมายจากศูนยปฏิบัติการที่มีเขต
อํานาจทําการติดตามและสอดสองใหผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขตามที่พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจจัดทําข้ึน  
ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีหนาที่ใหคําแนะนําใหผูตองหาวากระทําความรุนแรง 
ในครอบครัวปฏิบัติตามเงื่อนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาวไดตามสมควรแกกรณี   

ขอ ๙ ในกรณีผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวจงใจฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขใหพนักงานเจาหนาที่รายงาน 
ไปยังพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ  หรือศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจแลวแตกรณี   

ขอ ๑๐ เมื่อปรากฏวาผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดปฏิบัติตามเง่ือนไข
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  
ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา 
ส่ังโดยมิชักชา 

ในกรณีที่ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  ไมวาจะปรากฏจากการรายงานของพนักงาน
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

เจาหนาที่หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือพนักงานสอบสวนเห็นเอง  ก็ใหพนักงาน
สอบสวนยกคดีดังกลาวข้ึนทําการสอบสวนโดยมิชักชา  แลวสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
สํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ  เพื่อพิจารณาสั่ง 

ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับอํานาจฝายบริหาร 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
อนุสรณ  วงศวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครวั 
ตามพระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

.......................................................................  ผูเสียหาย 

ระหวาง 
...................................................................... ผูตองหา 

สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําขึ้นท่ี ..................... 
............................................. ศูนยปฏิบัติการ/สถานตีํารวจ ............................................ 

วันท่ี.................... เดือน .........................................................พ.ศ. ....... 

นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................นามสกุล…................... 
เกิดวันท่ี.............เดือน................................พ.ศ. ....... อายุ........ป  สัญชาติ .....................
เช้ือชาติ.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี 
............. หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย ...................... ถนน .........................ตําบล/แขวง
..................................... อําเภอ/เขต .............................จังหวัด....................... 
รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนให
ดําเนินคดีแก นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................
นามสกุล.................................... ในขอหากระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
โดยรองทุกขไวท่ี ....................................... เม่ือวันท่ี ...... เดือน ................... พ.ศ. ........ 
คดีหมายเลขท่ี .........................ซ่ึงเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปน
ผูเสียหายฝายหนึ่ง 

นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................. 
นามสกุล.............................. เกิดเม่ือวันท่ี....... เดือน...................... พ.ศ. ....      
อายุ ......... ป  สัญชาติ.................. เช้ือชาติ .................... ศาสนา..........................            
อาชีพ.............................. ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี........... หมูท่ี ......... ตรอก/ซอย 
....................... ถนน ............................ ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต 
..................... จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................... 
ซ่ึงเปนผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหนึง่ 

คร. ๙ 
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๒ 

โดยวนันีเ้วลา......... นาฬิกา ท้ังสองฝายไดมาพบ นาย/นาง/นางสาว 
........................................................... นามสกุล....................................................... 
ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานสอบสวน 

ท้ังสองฝายแจงวาไดตกลงประนีประนอมยอมความกันไดในปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว และใหทําสัญญายอมความให มีสาระสําคัญ  ดังนี ้

ฝายผูตองหาตกลงวา............................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

ฝายผูเ สียหายตกลงวาจะไมกระทําการอันเปนเหตุกระตุนใหเกิดการใช            
ความรุนแรงในครอบครัว  และถาฝายผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายอมความครบถวน     
จะไปทําการถอนคํารองทุกข หรือยอมความตอพนักงานสอบสวน ไมติดใจดําเนินคดีกับ             
ฝายผูตองหาอีกตอไป 

เม่ือพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานสอบสวน เห็นวาขอตกลงสัญญายอมความ
ไมฝาฝนตอกฎหมาย และความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงทําสัญญา         
ยอมความให ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดอานสาระสําคัญในสัญญายอมความใหท้ังสองฝายฟง           
เขาใจตรงกันแลว จึงใหลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

   ลงช่ือ ........................................................... ผูเสียหาย 
  (..........................................................) 

   ลงช่ือ ........................................................... ผูตองหา 
     (..........................................................) 

   ลงช่ือ .................................................... พนักงานเจาหนาท่ี 
                /พนักงานสอบสวน 

   (..........................................................)  

หมายเหตุ: สัญญายอมความนีเ้ปนสัญญายอมความในคดีอาญา มิใชสัญญาประนีประนอม 
  ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คูความไมอาจ 
  นําไปฟองรองทางแพงได 
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๓ 

บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  ถอนคํารองทุกข 
คดีความรุนแรงในครอบครัว ในช้ันสอบสวน 

ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.๒๕๕๐ 

.......................................................................  ผูเสียหาย 

ระหวาง 
...................................................................... ผูตองหา 

บันทึกนี้ทําท่ี............................................................................................................. 

วันท่ี ............... เดือน ......................................................... พ.ศ. .......... 

นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................นามสกุล…................. 
เกิดวันท่ี ........ เดือน.......................พ.ศ. ....... อายุ.............ป  สัญชาติ............................
เช้ือชาติ.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี 
..............หมูท่ี....... ตรอก/ซอย...................ถนน.....................ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต......................จังหวัด............. รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............
ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนใหดําเนินคดีแก นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
....................................นามสกุล.................................ในขอหากระทําความผิดฐานกระทํา            
ความรุนแรงในครอบครัวโดยรองทุกขไวท่ี .................................................................... 
เม่ือวันท่ี .......................... เดือน ................... พ.ศ. ........  คดีหมายเลขท่ี .......................
ซ่ึงเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูเสียหายฝายหนึ่ง 

นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... 
นามสกุล.......................................... เกิดเม่ือวันท่ี....... เดือน....................... พ.ศ. .... 
อายุ ...... ป  สัญชาติ.............. เช้ือชาติ................... ศาสนา................. อาชีพ.................... 
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี............หมูท่ี.... ตรอก/ซอย ....................... ถนน ............................ 
ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต ..................... จังหวัด .......................... 
รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ..................  ซ่ึงเปนผูตองหาวากระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหนึ่ง 

โดยวันนี้เวลา................................นาฬิกา  ท้ังสองฝายไดมาพบพนักงาน
สอบสวนและขอใหพนักงานสอบสวนทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการยอมความ

คร. ๑๐ 
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๔ 
ถอนคํารองทุกขดวยสมัครใจทั้งสองฝาย  โดยฝายผูตองหายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด        
ขอหนึ่งหรือหลายขอ  ดังนี้ 

๑.  ยอมรับการบําบัดรักษาอาการปวยหรือตามแพทยส่ังท่ี.............................. 
๒.  ยอมเขารับการฟนฟูอาการปวยหรือตามแพทยส่ังท่ี.................................. 
๓.  ยอมใหเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวเปนจํานวน.....................................บาท 
๔.  จะไมเสพสุราหรือส่ิงเสพติดหรือกระทํา.................................................. 

อันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว 
๕. ยอมใหคุมความประพฤติโดย............................................................... 
๖.  ทํางานบริการสาธารณะโดย.................................................................. 
๗. ยอมทําทัณฑบนโดย........................................................................... 
๘.   อ่ืน ๆ  (ท่ีไมขัดตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน) 

ผูเสียหายซ่ึงถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขาใจและยินยอมให
ผูกระทําความรุนแรงใหครอบครัวรับเงื่อนไขดังกลาว  เม่ือผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนภายในระยะเวลา.......................เดือน........................ป  
ผูเสียหายซ่ึงถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีเจตนายอมความหรือถอนคํารองทุกขและ
ใหมีผลตามกฎหมายทันทีตามมาตรา ๑๒  วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พนักงานสอบสวนไดอานขอความในบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนใหขาพเจาท้ังสองฝาย
ทราบและเขาใจแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว 

ลงช่ือ..........................................................ผูเสียหาย   
(.........................................................) 

ลงช่ือ..........................................................ผูตองหา/ถูกกลาวหา 
(.........................................................) 

            ลงช่ือ..........................................................พนักงานผูทําบันทึกขอตกลง 
(.........................................................) 

ลงช่ือ.........................................................พยาน (ถามี)   
  (.........................................................) 

หมายเหตุ : หากผูรับเงื่อนไขไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติฝาฝนเงื่อนไข พนักงานสอบสวนมีอํานาจ 
ยกคดีขึ้นสอบสวนตอไปไดตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ  

ถอนคําร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคสามและมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์  ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ  ถอนคําร้องทุกข์ใน 
ชั้นสอบสวน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๙  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง   

ของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ  ถอนคําร้องทุกข์
ในชั้นสอบสวน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร.  ๙  ท้ายระเบียบนี้แทน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
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คร. ๙ 

สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

.......................................................................  ผู้เสียหาย

ระหว่าง 

...................................................................... ผู้ต้องหา 

สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําข้ึนที่ ............................. 
............................................. ศูนย์ปฏิบัติการ/สถานีตํารวจ ................................................................. 

วันที่.................... เดือน .........................................................พ.ศ. ....... 
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.................................นามสกลุ…....................... 

เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ....... อายุ.............ปี  สัญชาติ ...............เช้ือชาติ.................
ศาสนา......................อาชีพ................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ............. หมู่ที่ ................ 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ....................................ตําบล/แขวง.......................................             
อําเภอ/เขต .............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ...............
ได้ร ้องทุกข์หรือได้มีการร้องทุกข์แทนให้ดําเนินคดีแก่ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
............................................นามสกุล.................................... ในข้อหากระทําความผิดฐานกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว  โดยร้องทุกข์ไว้ที่ .................................................................................... 
เมื่อวันที่......... เดือน.......................... พ.ศ. ........  คดีหมายเลขที่..................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเรียกว่า “ผู้เสียหาย” ฝ่ายหน่ึง 

นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.....................นามสกุล......................... 
เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ....... อายุ.............ปี  สัญชาติ ...............เช้ือชาติ.................
ศาสนา........................อาชีพ.................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ............. 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ..........................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ .............
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกว่า “ผู้ต้องหา” อีกฝ่ายหน่ึง 

โดยวันน้ีเวลา............. นาฬิกา ทั้งสองฝ่ายได้มาพบนาย/นาง/นางสาว ...................... 
นามสกุล...................... ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวน 

ทั้งสองฝ่ายแจ้งว่าได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันได้ในปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และให้ทําสัญญายอมความให้มสีาระสําคัญ  ดังน้ี 

ฝ่ายผู้ต้องหาตกลงว่า.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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๒

ฝ่ายผู้ เสียหายตกลงว่าถ้าฝ่ายผู้ต้องหาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายอมความ
ครบถ้วนจะไปทําการถอนคําร้องทุกข์ หรือยอมความต่อพนักงานสอบสวน ไม่ติดใจดําเนินคดีกับ             
ฝ่ายผู้ต้องหาอีกต่อไป 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวน เห็นว่าข้อตกลงสัญญายอมความ    
ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงทําสัญญายอมความ
ให้ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้อ่านสาระสําคัญในสัญญายอมความให้ทั้งสองฝ่ายฟังเข้าใจตรงกันแล้ว จึงให้     
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ ........................................................... ผู้เสียหาย  
 (..........................................................)

ลงช่ือ ........................................................... ผู้ต้องหา 
(..........................................................) 

ลงช่ือ ........................................................... พนักงานเจ้าหน้าที ่
(..........................................................) /พนักงานสอบสวน 

หมายเหตุ : สัญญายอมความน้ีเป็นสญัญายอมความในคดีอาญา มิใช่สัญญาประนปีระนอม      
 ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์     
 คู่ความไม่อาจนําไปฟ้องร้องทางแพ่งได้ 
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

(ConventionontheEliminationofAllFormsofDiscriminationagainstWomen)

บรรดารัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน

สังเกตว่า	 กฎบัตรสหประชาชาติยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในเกียรติศักดิ์และ

คุณคา่ของมนุษย	์และในสิทธิอันเทา่เทียมกันของบุรุษและสตรี	

สังเกตวา่	 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชนยืนยันหลักการที่วา่	 การเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยอมรับ

ไม่ได้	 และประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ	 และว่าทุกคนย่อมมี

สิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้	 โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด	 ๆ	 รวมทั้งความ	

แตกตา่งเพราะเหตุแหง่เพศ	

สังเกตว่า	 รัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีความผูกพันที่จะประกันสิทธิอัน	

เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในการที่จะได้อุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 พลเมือง	 และทาง	

การเมืองทั้งปวง	

พิจารณาถึง	 อนุสัญญาระหว่างประเทศที่กำหนดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสหประชาชาติและ

ทบวงการชำนัญพิเศษที่สง่เสริมความเสมอภาคแหง่สิทธิของบุรุษและสตรี	

อีกทั้งยังสังเกตถึง	 ญัตติ	 ปฏิญญา	 และข้อเสนอแนะที่รับรองโดยสหประชาชาติและทบวงการ	

ชำนัญพิเศษซึ่งสง่เสริมความเสมอภาคแหง่สิทธิของบุรุษและสตรี	

อยา่งไรก็ตาม	มีความหว่งใยวา่	ทั้ง	ๆ	ที่มีเครื่องมือตา่ง	ๆ	เหลา่นี้แล้ว	ก็ยังคงมีการเลือกปฏิบัติตอ่
สตรีอยูอ่ยา่งกว้างขวาง	

ระลึกถึงว่า	 การเลือกปฏิบัติต่อสตรีขัดต่อหลักการของความเสมอภาคของสิทธิและความเคารพ
ต่อเกียรติศักดิ์ของมนุษย	์ เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของสตรีด้วยเงื่อนไขที่เสมอภาคกันกับบุรุษในการ	
ดำรงอยู่ทางการเมือง	 สังคม	 เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประเทศของตน	 ขัดขวางความเจริญเติบโตแห่ง	
ความรุ่งเรืองของสังคมและครอบครัว	 และทำให้พัฒนาการอย่างสมบูรณ์ของศักยภาพต่าง	 ๆ	 ของสตรีในการ
ให้บริการแกป่ระเทศของตนและมนุษยชาติเป็นไปได้โดยยากยิ่งขึ้น	

มีความห่วงใยว่า	 ในสถานการณ์แห่งความยากจน	 สตรีมีโอกาสเข้าถึงอาหาร	 การอนามัย		
การศึกษา	การฝึกอบรม	และโอกาสในการทำงานและความจำเป็นอื่น	ๆ	ได้น้อยมาก	

มีความเชื่อมั่นวา่	การจัดให้มีระเบียบทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศแบบใหม	่ซึ่งอยูบ่นรากฐานของ
สมธรรมและความยุติธรรม	จะชว่ยในการสง่เสริมความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรีอยา่งสำคัญ	

ย้ำว่า	 การขจัดการแบ่งแยกผิว	 การแบ่งเชื ้อชาติทุกรูปแบบ	 การเลือกปฏิบัติตามเชื ้อชาติ		

ลัทธิอาณานิคม	ลัทธิอาณานิคมสมัยใหม	่การรุกราน	การยึดครองครอบครอง	และการแทรกแซงของตา่งชาติ

ในกิจการภายในของรัฐตา่ง	ๆ	มีความสำคัญตอ่การได้อุปโภคสิทธิอยา่งเต็มที่ของบุรุษและสตรี	

ยืนยันว่า	 การทำให้สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศแข็งแกร่งขึ ้น	 การผ่อนคลาย	

ความตึงเครียดระหว่างประเทศ	 ความร่วมมือซึ่งกันและกันในบรรดารัฐทั้งปวงโดยไม่ถือระบบสังคมและ

เศรษฐกิจของตน	การลดอาวุโสโดยทั่ว	ๆ	 ไปและอยา่งสิ้นเชิง	 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการลดอาวุธนิวเคลียรภ์ายใต้

การควบคุมระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งและได้ผล	 การยืนยันถึงหลักการแห่งความยุติธรรม	 ความเสมอภาค

และผลประโยชนข์องกันและกันในความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศตา่ง	 ๆ	 และการตระหนักถึงสิทธิของประชาชน
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ที่อยู่ภายใต้การครอบครองของต่างชาติและอยู่ภายใต้อาณานิคม	 และการยึดครองของต่างชาติต่อการที่จะ

ปกครองตนเองและการได้อิสรภาพ	 รวมทั้งการเคารพอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน	 จะช่วย	

ส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาการทางสังคม	 และในฐานะเป็นผลสืบเนื่องจะช่วยให้บรรลุถึงความเสมอภาค

อยา่งเต็มเปีย่มระหวา่งบุรุษและสตรี	

มีความเชื่อมั่นวา่	พัฒนาการอยา่งเต็มที่และสมบูรณข์องประเทศ	สวัสดิภาพของโลกและเหตุที่จะมี

สันติภาพ	จำต้องให้สตรีได้เข้ารว่มอยา่งเต็มที่ในทุก	ๆ	สาขาโดยเสมอภาคกับบุรุษ	

คำนึงถึง	 การที่สตรีมีส่วนช่วยอย่างสำคัญต่อสวัสดิการของครอบครัวและต่อพัฒนาการของสังคม	

ซึ่งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่	 ความสำคัญทางสังคมของความเป็นเพศมารดาและ

บทบาทของบิดามารดาในครอบครัวและในการเลี้ยงดูบุตร	 และตระหนักว่าบทบาทของสตรีในการให้กำเนิด

บุตรไม่ควรจะเป็นพื้นฐานในการเลือกปฏิบัติ	 แต่ตระหนักว่า	 การเลี้ยงดูบุตรจำต้องได้รับผิดชอบร่วมกัน

ระหวา่งบุรุษและสตรี	และสังคมทั้งมวล	

ตระหนักว่า	 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของบุรุษ	 รวมทั้งบทบาทของสตรีในสังคมและ

ในครอบครัวเพื่อให้บรรลุถึงความเสมอภาคอยา่งเต็มที่ระหวา่งบุรุษและสตรี	

ตั้งใจแน่วแน	่ ที่จะให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรี	 และเพื่อความมุ่งประสงค์นั้นจะกำหนดมาตรการต่าง	 ๆ	 ที่จำเป็นสำหรับการขจัดการเลือกปฏิบัติ	

ดังกลา่วในทุกรูปแบบและวิธีการ	ได้ตกลงกันดังตอ่ไปนี้	

ภาค๑

ข้อ๑

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้	 คำว่า	 “เลือกปฏิบัติต่อสตรี”	 จะหมายถึง	 การแบ่งแยก		

การกีดกัน	 หรือการจำกัดใด	 ๆ	 เพราะเหตุแห่งเพศ	 ซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ที่จะทำลายหรือทำให้	

เสื่อมเสียการยอมรับ	 การได้อุปโภค	 หรือใช้สิทธิโดยสตรี	 โดยไมค่ำนึงถึงสถานภาพด้านการสมรส	 บนพื้นฐาน

ของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	วัฒนธรรมของพลเมืองหรือด้านอื่น	ๆ	

ข้อ๒

รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 ตกลงที่จะติดตามนโยบาย	

เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีโดยวิธีที่เหมาะสมทุกประการและโดยไม่ชักช้า	 และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่ง

หมายนี้	ตกลงที่จะ	

(ก)	 บรรจุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนหรือใน

บทบัญญัติแหง่กฎหมายที่เหมาะสมอื่น	ๆ	ถ้าหากวา่ยังไมร่วมเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติเหลา่นั้น	และ

ประกันที่จะให้มีการปฏิบัติตามหลักการนี้	โดยทางกฎหมายและวิธีการที่เหมาะสมอื่น	ๆ	

(ข)	 กำหนดมาตรการด้านนิติบัญญัติและอื่น	 ๆ	 ที่เหมาะสม	 รวมทั้งข้อบังคับเมื่อเห็นเหมาะสม		
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ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งมวลตอ่สตรี	

(ค)	 จัดให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายซึ่งสิทธิของสตรีบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับบุรุษ	 และ	

รับประกันในการคุ้มครองสตรีอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบัติใด	 ๆ	 โดยผ่านศาลยุติธรรมแห่งชาติที่มี

อำนาจและสถาบันรัฐบาลอื่น	ๆ	

(ง)	 งดเว้นจากการเข้าไปพัวพันในการกระทำหรือการปฏิบัติใด	 ๆ	 เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตอ่สตรี	

และรับประกันวา่เจ้าหน้าที่และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อผูกพันนี้	

(จ)	 ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง	 เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีโดยบุคคล	 องค์การหรือ	

วิสาหกิจใดๆ	

(ฉ)	 ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง	 รวมทั้งการออกกฎหมาย	 เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือ	 ล้มเลิก

กฎหมาย	ข้อบังคับ	ประเพณีและแนวปฏิบัติที่ยังมีอยูซ่ึ่งกอ่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติตอ่สตรี	

(ช)	 เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งกอ่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติตอ่สตรี	

ข้อ๓

ในทุก	 ๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรม	 รัฐภาคีจะใช้

มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	 รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อประกันพัฒนาการและความก้าวหน้าอยา่งเต็มที่ของ

สตรี	 เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะรับประกันให้สตรีได้ใช้และได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	

บนฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ	

ข้อ๔

๑.	 การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชั่วคราว	 ซึ่งมุ่งที่จะเร่งรัดให้มีความเสมอภาคที่แท้จริง

ระหว่างบุรุษและสตรี	 จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามที่ได้นิยามความหมายไว้ในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	

แต่จะโดยประการใดก็ตามไม่ต้องมีการคงมาตรฐานอันไม่เสมอภาค	 หรือแบ่งแยกไว้ในฐานะเป็นผลที่ตามมา	

มาตรการเหลา่นี้จะสิ้นสุดเมื่อได้บรรลุถึงวัตถุประสงคข์องความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติ	

๒.	 การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ	 รวมทั้งมาตรการที่มีอยู่แล้วในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	 ซึ่งมุง่

ที่จะปกป้องความเป็นเพศมารดาไว้จะไมถ่ือวา่เป็นการเลือกปฏิบัติ	

ข้อ๕

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	

(ก)	 เพื่อปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี	 โดยมุง่ที่จะให้

ได้ขจัดความเดียดฉันท์และวิธีปฏิบัติอันเป็นประเพณีและอื่น	 ๆ	 ทั้งปวง	 ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับ

ความต่ำต้อยหรือความสูงสง่ของอีกเพศหนึ่ง	หรือที่อยูบ่นพื้นฐานของบทบาทแบบเกา่สำหรับบุรุษและสตรี	

(ข)	 เพื่อประกันว่า	 การศึกษาเกี่ยวกับระบบครอบครัวรวมถึงความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ

ความเป็นเพศมารดาในฐานะเป็นหน้าที่ทางสังคม	 และเป็นการยอมรับถึงความรับผิดชอบร่วมกันของบุรุษ	
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และสตรีในการเลี้ยงดูและการพัฒนาบุตร	 ทั้งยังเป็นที่เข้าใจด้วยว่าในทุก	 ๆ	 กรณี	 ผลประโยชน์ของบุตรย่อม

เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นเบื้องแรก	

ข้อ๖

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง	 รวมทั้งการออกกฎหมาย	 เพื่อปราบปรามการค้าสตรี

และการแสวงหาประโยชนจ์ากการค้าประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ	

ภาค๒

ข้อ๗

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประการ	 เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านที่เกี่ยวกับ

การเมืองและทั่ว	 ๆ	 ไปของประเทศ	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ประกันแก่สตรีภายใต้เง ื่อนไขแห่ง	

ความเสมอภาคกับบุรุษซึ่งสิทธิ	

(ก)		ที่จะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง	 และมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าไปใน

องคก์รที่มีการเลือกตั้งอยา่งเปิดเผยทั้งมวล	

(ข)		ที่จะเข้าร่วมในการวางนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการตามนโยบายนั้น	 และในการรับ

ตำแหนง่ราชการและปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุก	ๆ	ระดับของรัฐบาล	

(ค)		ที่จะเข้าร่วมในองค์การและสมาคมที่ไม่ได้เป็นของรัฐบาลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่

ทั่ว	ๆ	ไป	และที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศ	

ข้อ๘

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอยา่ง	เพื่อให้ประกันแกส่ตรีภายใต้เงื่อนไขแหง่ความเสมอภาค

กันกับบุรุษและโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด	 ๆ	 ซึ่งโอกาสที่จะเป็นผู้แทนรัฐบาลของตนในระดับระหว่างประเทศ	

และเข้ารว่มในงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ	

ข้อ๙

๑.	 รัฐภาคีจะให้สิทธิที่เสมอภาคกันกับบุรุษแก่สตรี	 ในการที่จะได้มาเปลี่ยนแปลงหรือคงไว้ซึ่ง

สัญชาติของตน	 รัฐภาคีเหล่านั้นจะรับประกันเป็นพิเศษว่าทั้งการแต่งงานกับคนต่างชาติ	 กับทั้งการเปลี่ยน

สัญชาติของสามีระหว่างการแต่งงานจะไม่เปลี่ยนสัญชาติของภรรยาโดยอัตโนมัติไปด้วย	 อันจะทำให้เธอ	

เป็นคนไร้สัญชาติหรือบังคับเธอให้ถือสัญชาติของสามี	

๒.		รัฐภาคีจะให้สิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษแกส่ตรี	เกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของตน	
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ภาค๓

ข้อ๑๐

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี	 เพื่อที่จะให้ประกันแก่

สตรีทั้งหลายซึ่งสิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษในด้านการศึกษา	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประกันบนพื้นฐาน

แหง่ความเสมอภาคของบุรุษและสตรี	

(ก)	 เงื่อนไขเดียวกันสำหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ	 สำหรับการมีโอกาสเข้าศึกษา	 และ

สำหรับการได้รับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งในเขตชนบทและเขตเมือง	 ความเสมอภาคนี้จะ	

ได้รับการประกันในการศึกษากอ่นเข้าโรงเรียน	การศึกษาทั่ว	ๆ	ไป	การศึกษาเทคนิค	การศึกษาอาชีพ	และการ

ศึกษาเทคนิคชั้นสูง	รวมทั้งการฝึกฝนด้านอาชีพทุกแบบ	

(ข)	 โอกาสที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเดียวกัน	 การสอบชนิดเดียวกัน	 คณาจารย์สอนที่มีคุณสมบัติ

ได้มาตรฐานเดียวกัน	พร้อมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียนและอุปกรณท์ี่มีคุณภาพชนิดเดียวกัน	

(ค)	 การขจัดแนวความคิดแบบเก่าเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษและสตรีในทุก	 ๆ	 ระดับ	 และทุก	 ๆ		

รูปแบบของการศึกษา	โดยการกระตุ้นให้มีสหศึกษาและแบบอื่น	ๆ	ของการศึกษา	ซึ่งจะชว่ยให้บรรลุเป้าหมาย

นี้	และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง	โดยการทบทวนตำราและโครงการตา่ง	ๆ	ของโรงเรียน	และการดัดแปลงวิธีการสอน	

(ง)	 โอกาสเทา่กันที่จะได้ประโยชนจ์ากทุนการศึกษาและเงินชว่ยเหลือทางการศึกษาอื่นๆ	

(จ)	 โอกาสเทา่กันที่จะได้เข้ารว่มโครงการตา่ง	ๆ	เกี่ยวกับการศึกษาตอ่เนื่อง	รวมทั้งโครงการศึกษา

ผู้ใหญ่	 และโครงการรณรงค์ให้รู้หนังสือ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มุ่งจะลดช่องว่างในการศึกษาที่มีอยู่

ระหวา่งบุรุษและสตรี	ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเทา่ที่จะเป็นไปได้	

(ฉ)	 การลดอัตราการออกจากโรงเรียนของนักศึกษาหญิง	 และการจัดโครงการต่าง	 ๆ	 สำหรับ	

เด็กหญิงและสตรีที่ออกจากโรงเรียนกอ่นเวลาอันสมควร	

(ช)	 โอกาสเทา่กันที่จะเข้ารว่มอยา่งแข็งขันในกีฬาและพลศึกษา	

(ซ)	 โอกาสได้เข้าศึกษาข้อสนเทศทางการศึกษาเฉพาะอย่าง	 เพื่อช่วยให้หลักประกันด้านสุขภาพ

และการอยูด่ีของครอบครัว	รวมทั้งข้อสนเทศและคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว	

ข้อ๑๑

๑.	 รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอยา่ง	 เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอ่สตรีในด้านการจ้างงาน

เพื่อที่จะประกันสิทธิอยา่งเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี	โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง	

(ก)		สิทธิที่จะทำงานในฐานะเป็นสิทธิอันจะพึงแบง่แยกมิได้ของมนุษยท์ั้งปวง	

(ข)		สิทธิในโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน	 รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

เดียวกันในเรื่องของการจ้างงาน	

(ค)		สิทธิในการเลือกอาชีพและการทำงานได้อยา่งเสรี	สิทธิในการได้เลื่อนตำแหนง่	ความปลอดภัย

ในการทำงาน	 และผลประโยชน	์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทั้งปวง	 และสิทธิที่จะได้รับการฝึก	 และการ

ฝึกซ้ำด้านอาชีพ	รวมทั้งภาวะการเป็นผู้ฝึกงาน	การฝึก	และการฝึกซ้ำด้านอาชีพในระดับสูง	
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(ง)	 สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน	 รวมทั้งผลประโยชน์และสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่

เสมอภาคกันเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน	 รวมทั้งความเสมอภาคของการปฏิบัติในการวัดผลคุณภาพ

ของงาน	

(จ)		สิทธิที่จะได้รับประกันสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการเกษียณอายุ	 การตกงาน		

การป่วย	 การทุพพลภาพและวัยชรา	 และการหมดสมรรถนะที่จะทำงานอื่น	 ๆ	 รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินค่า

จ้างขณะพักงาน	

(ฉ)		สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการทำงานตา่ง	ๆ	รวมทั้งการ

ให้ความคุ้มครองในการทำหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์	

๒.		 เพื่อที่จะป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงานหรือความเป็น

เพศมารดา	และเพื่อประกันสิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะทำงาน	รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสม	

(ก)		เพื่อห้ามภายใต้การบังคับใช้ของข้อห้ามต่าง	 ๆ	 ไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ	์

หรือเพราะการลาคลอดบุตร	และการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพในการแตง่งาน	

(ข)		เพื่อริเริ่มให้มีการลาคลอดบุตรโดยได้รับคา่จ้าง	หรือได้ผลประโยชนท์างสังคมที่เปรียบเทียบได้

โดยไมสู่ญเสียการงานเดิม	อาวุโสในการทำงานหรือเงินชว่ยเหลือทางสังคม	

(ค)		เพื่อกระตุ้นให้มีบริการสังคมอันเป็นตัวสนับสนุนที่จำเป็น	 เพื่อที่จะช่วยให้บิดามารดาสามารถ

รวบรวมข้อผูกพันทางครอบครัวเข้ากับความรับผิดชอบในการงานและการเข้าร่วมในกิจการสาธารณะ		

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโดยการสง่เสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาขอบขา่ยของสวัสดิการด้านการเลี้ยงดูเด็ก	

(ง)		ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์	 ในการทำงานทุกรูปแบบที่มีแนวโน้ม

วา่จะเป็นอันตรายตอ่สตรีเหลา่นั้น	

๓.		บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุ้มครองที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่ในข้อนี้	 จะได้รับการ

พิจารณาเป็นครั้งคราวในแง่ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และจะได้รับการแก้ไข	 ยกเลิก	

หรือขยาย	เทา่ที่จำเป็น	

ข้อ๑๒

๑.		รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง	 เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการรักษา

สุขภาพ	 เพื่อประกันการมีโอกาสได้รับการบริการในการรักษาสุขภาพ	 รวมทั้งบริการที่เกี่ยวกับการวางแผน

ครอบครัว	บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี	

๒.		ทั้ง	 ๆ	 ที่มีบทบัญญัติในวรรค	๑	 ของข้อนี้	 รัฐภาคีจะประกันให้สตรีได้รับบริการที่เหมาะสม	

เกี่ยวกับการตั้งครรภ	์ การคลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร	 โดยการให้บริการแบบให้เปล่าเมื่อจำเป็น		

รวมทั้งการให้โภชนาการที่เพียงพอระหวา่งการตั้งครรภแ์ละระยะการให้นม	

ข้อ๑๓

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง	 เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านอื่น	 ๆ	 ของการ

เป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อที่จะให้ได้สิทธิอย่างเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคระหว่างบุรุษ
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และสตรี	โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง	

(ก)		สิทธิที่จะได้รับผลประโยชนด์้านครอบครัว	

(ข)		สิทธิที่จะได้กู้ยืมจากธนาคาร	การจำนอง	และสินเชื่อด้านการเงินในรูปอื่น	ๆ	

(ค)		สิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ	 การกีฬา	 และเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม

ทุกอยา่ง	

ข้อ๑๔

๑.		รัฐภาคีจะคำนึงถึงปัญหาเฉพาะที่สตรีในชนบทเผชิญอยู	่ รวมทั้งบทบาทสำคัญ	 ๆ	 ซึ่งสตรี

ชนบทมีอยู	่ ในการช่วยสนับสนุนค้ำจุนครอบครัวของตนด้านเศรษฐกิจ	 รวมทั้งงานในสายเศรษฐกิจที่ไม่ได้

กำหนดเป็นตัวเงิน	 และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างรับประกันที่จะให้นำบทบัญญัติของอนุสัญญา	

ฉบับปัจจุบันไปใช้แกส่ตรีในเขตชนบทด้วย	

๒.		รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอยา่ง	เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอ่สตรีในเขตชนบท	เพื่อที่

จะประกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีว่า	 สตรีทั้งหลายเข้าร่วมและได้รับผลประโยชน	์

จากการพัฒนาชนบท	และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะให้สตรีดังกลา่วได้รับสิทธิ	

(ก)		ที่จะเข้ารว่มในการจัดทำรายละเอียดและการดำเนินการตามแผนการพัฒนาในทุก	ๆ	ระดับ	

(ข)		ที่จะมีโอกาสได้รับความสะดวกด้านการรักษาสุขภาพอย่างเพียงพอ	 รวมทั ้งข้อสนเทศ		

การปรึกษาหารือ	และการบริการในการวางแผนครอบครัว	

(ค)		ที่จะได้รับผลประโยชนโ์ดยตรงจากโครงการประกันสังคม	

(ง)		ที่จะได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาทุกรูปแบบ	 ทั้งแบบในระบบและนอกระบบ	 รวมทั้งที่

เกี่ยวกับการรณรงค์ให้รู ้หนังสือ	 และทั้งผลประโยชน์จากบริการชุมชนและบริการส่งเสริม	 เพื่อที่จะเพิ่ม	

ความชำนาญด้านเทคนิค	

(จ)		ที่จะจัดการให้มีกลุ่มช่วยตนเองและสหกรณ์	 เพื่อที่จะได้เข้าถึงโอกาสด้านเศรษฐกิจ	 โดยการ

รับจ้างทำงาน	หรือการทำงานด้วยตนเอง	

(ฉ)		ที่จะเข้ารว่มในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท	

(ช)		ที่จะมีโอกาสได้สินเชื่อและการกู้ยืมทางการเกษตร	 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการตลาด	

เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 และการปฏิบัติแบบเสมอภาคในการปฏิรูปที่ดินและการเพาะปลูก	 รวมทั้งในโครงการ	

ตั้งถิ่นฐานใหมใ่นที่ดิน	

(ซ)		ท ี่จะได ้ม ีสภาพการดำรงอยู่อย่างเพียงพอ	 โดยเฉพาะอย่างย ิ่งเก ี่ยวกับที่พักอาศัย		

การสุขาภิบาล	ไฟฟ้าและน้ำประปา	การขนสง่และคมนาคม	

ภาค๔

ข้อ๑๕

๑.		รัฐภาคีจะให้สตรีมีความเสมอภาคกับบุรุษในทางกฎหมาย	
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๒.		ในกรณีทางแพ่ง	 รัฐภาคีจะให้ความสามารถตามกฎหมายแก่สตร ีเช่นเด ียวกับที่ ให ้	

ความสามารถนั้นแกบุ่รุษ	และจะให้โอกาสเดียวกันในการใช้ความสามารถนั้น	โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง	รัฐภาคีจะให้

สิทธิเท่าเทียมแก่สตรีในการทำสัญญาและการจัดการทรัพย์สิน	 และจะปฏิบัติต่อบุรุษและสตรีอย่างเท่าเทียม

กันในกระบวนการทางศาลและการชำระความทุกขั้นตอน	

๓.		รัฐภาคีตกลงวา่สัญญาทั้งปวงและเอกสารสำคัญอื่น	ๆ	ทั้งปวงไมว่า่ชนิดใดที่มีผลตามกฎหมาย

ซึ่งมุง่จำกัดความสามารถทางกฎหมายของสตรีจะถือวา่ใช้ไมไ่ด้และเป็นโมฆะ	

๔.		รัฐภาคีจะให้สิทธิเช่นเดียวกันแก่บุรุษและสตรีในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการโยกย้ายของบุคคล

และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูแ่ละภูมิลำเนา	

ข้อ๑๖

๑.		รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง	 ในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในเรื่องทั้งปวงที่

เกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นฐานของความเสมอภาคของ

บุรุษและสตรี	จะประกัน	

(ก)		สิทธิเชน่เดียวกันในการทำการสมรส	

(ข)		สิทธิเช่นเดียวกันในการเลือกคู่สมรสอย่างอิสระ	 และการทำการสมรสอย่างอิสระและด้วย

ความยินยอมพร้อมใจเทา่นั้น	

(ค)		สิทธิและความรับผิดชอบเชน่เดียวกันในระหวา่งการสมรสและการขาดจากการสมรส	

(ง)		สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในฐานะบิดามารดา	 โดยไม่คำนึงถึงสถานะในการสมรส

ของตน	ในเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรของตน	ในทุกกรณีผลประโยชนข์องบุตรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด	

(จ)		สิทธิเช่นเดียวกันในการตัดสินใจอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบในจำนวนบุตรและระยะห่าง

ในการมีบุตรของตน	และให้เข้าถึงข้อสนเทศ	การศึกษาและวิธีที่จะทำให้สตรีใช้สิทธิเหลา่นี้ได้	

(ฉ)		สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในเรื่องการปกครองบุตร	 การปกป้องบุตร	 การได้รับ	

มอบหมายให้ดูแลบุตร	 และการรับบุตรบุญธรรม	 หรือสถาบันที่คล้ายคลึงซึ่งมีแนวความคิดเหล่านี้อยู่ใน

กฎหมายภายใน	ในทุกกรณีผลประโยชนข์องบุตรจะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด	

(ช)		สิทธิส่วนตัวเช่นเดียวกันในฐานะสามีและภรรยา	 รวมถึงสิทธิในการเลือกใช้นามสกุล	 และ	

การประกอบอาชีพ	

(ซ)		สิทธิเช่นเดียวกันสำหรับคู่สมรสทั้งสองในส่วนที่เกี่ยวกับเป็นเจ้าของการได้มา	 การจัดการ		

การดำเนินการ	การอุปโภค	และการจำหนา่ยทรัพยส์ินไมว่า่จะไมค่ิดมูลคา่หรือเพื่อตีราคาเป็นมูลคา่ก็ตาม	

๒.		การรับหมั้นและการแต่งงานของเด็กจะไม่มีผลทางกฎหมาย	 และการปฏิบัติการที่จำเป็น	

ทั้งปวง	 รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายจะต้องกระทำขึ้นเพื่อระบุอายุขั้นต่ำของการแตง่งาน	 และให้บังคับให้มีการ

จดทะเบียนสมรส	ณ	ที่ทำการจดทะเบียนของทางราชการ	
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ภาค๕

ข้อ๑๗

๑.		 เพื่อความมุ่งประสงค์ในการพิจารณาความก้าวหน้าซึ่งกระทำขึ้นในการปฏิบัติตามอนุสัญญา

ฉบับปัจจุบัน	 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี	 (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า	

คณะกรรมการ)	ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณธรรมและความสามารถสูงในสาขาที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญา

นี้จำนวนสิบแปดคนในเวลาที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้	 และประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญยี่สิบสามคน	หลังจาก

การให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้โดยรัฐภาคีรัฐที่สามสิบห้า	 ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับเลือกตั้งโดยรัฐภาคี

จากบรรดาคนชาติของตนและจะปฏิบัติงานตามความสามารถของบุคคล	โดยพิจารณาถึงการกระจายตามเขต

ภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรม	 และการตั้งผู้แทนตามอารยธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบตลอดจนระบบ

กฎหมายที่สำคัญอีกด้วย	

๒.		สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับจากบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่ง

เสนอชื่อโดยรัฐภาคี	รัฐภาคีแตล่ะรัฐอาจเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนจากบรรดาคนชาติของตนเอง	

๓.		การเลือกตั้งครั้งแรกจะกระทำขึ้นหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญาฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับ

ใช้	 อย่างน้อยที่สุดสามเดือนก่อนการเลือกตั้งแต่ละครั้งเลขาธิการสหประชาชาติจะส่งจดหมายถึงรัฐภาคี	 เชิญ

ให้รัฐภาคีทำการเสนอชื่อภายในเวลาสองเดือน	 เลขาธิการจะจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลทั้งปวง	 ตามที่ได้รับ

การเสนอชื่อนั้นเรียงตามลำดับอักษร	 โดยระบุถึงรัฐภาคีซึ่งได้เสนอชื่อบุคคลเหล่านั้นและจะเสนอบัญชีนั้น	

ตอ่รัฐภาคี	

๔.		การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการจะกระทำขึ้นในการประชุมของรัฐภาคี	 ซึ่งเรียกประชุมโดย

เลขาธิการ	 ณ	 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ	 ในการประชุมนั้นซึ่งสองในสามของรัฐภาคีจะประกอบเป็น	

องค์ประชุม	 บรรดาบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งได้รับคะแนน

เสียงมากที่สุด	 และได้รับคะแนนเสียงจากจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมดของผู้แทนของ	

รัฐภาคีที่มาประชุมและลงคะแนนเสียง	

๕.		สมาชิกคณะกรรมการจะได้รับเลือกตั้งคราวละสี่ปี	 อย่างไรก็ตามวาระของสมาชิกเก้าคนที่ได้

รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดหลังจากครบสองปี	 ชื่อของสมาชิกเก้าคนนี้จะได้รับเลือกโดยทันที

หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก	โดยการจับสลากจากประธานคณะกรรมการ	

๖.		 การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นห้าคนจะจัดให้มีขึ้นตามบทบัญญัติของวรรค	๒,๓

และ	๔	 ของข้อนี้หลังจากรัฐภาคีที่สามสิบห้าได้ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติแล้ว	 วาระของสมาชิกสองคนที่ได้

รับเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นในโอกาสนี้จะสิ้นสุดหลังจากครบสองป	ี ชื่อของสมาชิกสองคนนี้จะได้รับเลือกโดยการ	

จับสลากโดยประธานคณะกรรมการ	

๗.		เพื่อบรรจุตำแหน่งที่ว่างลงโดยเหตุไม่ปกติ	 รัฐภาคีซึ่งผู้เชี่ยวชาญของตนได้ยุติการปฏิบัติหน้าที่

ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการ	 จะแต่งตั้งผู ้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจากบรรดาคนชาติของตน	 โดยขึ้นอยู่กับ	

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ	

๘.		โดยความเห็นชอบของสมัชชา	 สมาชิกคณะกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนจากแหล่งเงินทุน

ของสหประชาชาติ	 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นที่สมัชชาอาจวินิจฉัย	 โดยพิจารณาถึงความสำคัญของความ
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รับผิดชอบของคณะกรรมการ	

๙.		 เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดหาเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติ

หน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	

ข้อ๑๘

๑.		รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานว่าด้วยมาตรการด้านนิติบัญญัติ	 ตุลาการ	 การบริหาร	 หรืออื่น	 ๆ	

ซึ่งรัฐภาคีเหล่านั้นได้กำหนดขึ้นเพื่อให้มีผลต่อบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	 และความก้าวหน้าที่	

เกิดขึ้นในเรื่องนี้ตอ่เลขาธิการสหประชาชาติเพื่อการพิจารณาโดยคณะกรรมการ	

(ก)		ภายในหนึ่งปีหลังจากการเริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับรัฐที่เกี่ยวข้อง	

(ข)		หลังจากนั้นอยา่งน้อยที่สุดทุก	ๆ	สี่ปี	และตอ่จากนั้นเมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการร้องขอ	

๒.		รายงานอาจระบุปัจจัยและความยากลำบากซึ่งกระทบกระเทือนถึงระดับที่ทำให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อผูกพันตา่ง	ๆ	ภายใต้อนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	

ข้อ๑๙

๑.		คณะกรรมการจะกำหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง	

๒.		คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของตนคราวละสองปี	

ข้อ๒๐

๑.	 โดยปกติ	 คณะกรรมการจะประชุมกันเป็นระยะเวลาไม่เกินสองสัปดาห์ทุกป	ี เพื่อพิจารณา

รายงานที่เสนอตามข้อ	๑๘	ของอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	

๒.	 โดยปกติ	 การประชุมของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้น	ณ	สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ	 หรือที่

อื่นใดที่สะดวกตามที่คณะกรรมการกำหนด	

ข้อ๒๑

๑.	 คณะกรรมการจะต้องรายงานต่อสมัชชาของสหประชาชาติโดยผ่านทางคณะมนตรีเศรษฐกิจ

และสังคมเป็นประจำทุกปีว่าด้วยกิจกรรมของคณะกรรมการ	 และอาจทำข้อเสนอและข้อแนะนำทั่วไป	 โดยยึด

การตรวจสอบรายงานและข้อสนเทศซึ่งได้รับจากรัฐภาคีเป็นมูลฐาน	ข้อเสนอและข้อแนะนำทั่วไปเชน่วา่นั้น	จะ

รวมอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการ	รวมทั้งคำวิจารณจ์ากรัฐภาคี	ถ้ามี	

๒.		 เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องส่งรายงานของคณะกรรมการไปยังคณะกรรมาธิการว่าด้วย

สถานภาพของสตรีเพื่อทราบ	
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ข้อ๒๒

ทบวงการชำนัญพิเศษจะมีสิทธิที่จะได้มีผู้แทนในการพิจารณาการปฏิบัติตามบทบัญญัติเช่นว่าของ

อนุสัญญาฉบับปัจจุบันที่อยู่ภายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน	 คณะกรรมการอาจเชิญให้ทบวงการชำนัญ

พิเศษเสนอรายงานวา่ด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ในเรื่องที่อยูภ่ายในขอบขา่ยของกิจกรรมของตน	

ภาค๖

ข้อ๒๓

ไม่มีข้อความใดในอนุสัญญาฉบับนี้ที่จะกระทบกระเทือนบทบัญญัติใด	 ๆ	 ซึ่งมีส่วนส่งเสริมได้	

มากกวา่ในการที่จะบรรลุถึงความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรี	ซึ่งอาจบรรจุอยู	่

(ก)		ในบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐภาคี	หรือ	

(ข)		ในอนุสัญญา	สนธิสัญญา	หรือความตกลงระหวา่งประเทศอื่นใดซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรัฐนั้น	

ข้อ๒๔

รัฐภาคีรับที่จะกำหนดมาตรการที่จำเป็นทั้งปวงในระดับชาติ	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุถึงการ

ตระหนักอยา่งเต็มที่ถึงสิทธิตา่ง	ๆ	ที่ได้รับการยอมรับในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	

ข้อ๒๕

๑.		อนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง	

๒.		 เลขาธิการสหประชาชาติจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	

๓.		อนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะต้องได้รับการให้สัตยาบัน	 สัตยาบันสารจะต้องมอบไว้กับเลขาธิการ

สหประชาชาติ	

๔.		อนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะเปิดให้มีการภาคยานุวัติโดยรัฐทั้งปวง	 การภาคยานุวัติจะมีผลโดย

การมอบภาคยานุวัติสารไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ	

ข้อ๒๖

๑.	คำร้องขอเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาฉบับปัจจุบันอาจกระทำขึ้นในเวลาใด	ๆ	โดยรัฐภาคีใด	โดยวิธี

ทำหนังสือบอกกลา่วเป็นลายลักษณอ์ักษรสง่ถึงเลขาธิการสหประชาชาติ	

๒.	 สมัชชาสหประชาชาติจะตัดสินเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ถ้ามี	 ที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ

คำร้องขอเชน่วา่นั้น	
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ข้อ๒๗

๑.		อนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิบหลังจากการมอบสัตยาบันสารหรือ
ภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ	

๒.		สำหรับรัฐแต่ละรัฐซึ่งให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	 หลังจากการมอบ
สัตยาบันหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ	 อนุสัญญานี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิบหลังจากวันมอบ	
สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน	

ข้อ๒๘

๑.		 เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องรับและเวียนตัวบทข้อสงวนที่กระทำโดยรัฐต่าง	 ๆ	 ในเวลา	
ทำการสัตยาบันหรือภาคยานุวัติให้แกร่ัฐทั้งปวง	

๒.		ข้อสงวนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะ	
ไมไ่ด้รับการอนุมัติ	

๓.		ข้อสงวนอาจถูกถอนในเวลาใด	 ๆ	 โดยหนังสือบอกกล่าวเพื่อการนี ้ส่งไปยังเลขาธิการ
สหประชาชาติ	 ผู้ซึ่งหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังรัฐทั้งปวงให้ทราบถึงข้อสงวนเหล่านั้น	หนังสือบอกกล่าวเช่นว่าจะ	
มีผลในวันที่หนังสือนั้นได้รับ	

ข้อ๒๙

๑.		กรณีพิพาทใด	 ๆ	 ระหวา่งรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกวา่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญา
ฉบับปัจจุบัน	ซึ่งระงับไมไ่ด้โดยการเจรจา	จะต้องเสนอตอ่อนุญาโตตุลาการ	 เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งร้องขอ	ถ้าภายใน
หกเดือนนับจากวันที่ร ้องขอให้มีอนุญาโตตุลาการ	 ภาคียังไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องการจัดตั ้ง
อนุญาโตตุลาการ	 ภาคีเหล่านั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเสนอกรณีพิพาทไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดย
การร้องขอ	ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของศาล	

๒.		ในเวลาที่ลงนามให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	 รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจ
ประกาศว่าตนไม่ถือว่าตนเองผูกมัดโดยวรรค	 ๑	 ของข้อนี้	 รัฐภาคีอื่น	 ๆ	 จะไม่ผูกมัดโดยวรรคนั้น	 ในส่วนที่	
เกี่ยวกับรัฐภาคีใดซึ่งได้ทำข้อสงวนเชน่วา่	

๓.		รัฐภาคีใดซึ่งได้ทำข้อสงวนตามวรรค	 ๒	 ของข้อนี้อาจถอนข้อสงวนในเวลาใด	 ๆ	 โดยหนังสือ
บอกกลา่วไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ	

ข้อ๓๐

อนุสัญญาฉบับปัจจุบัน	 ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ	 จีน	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 รัสเซีย	 และสเปนใช้ได้	
เทา่เทียมกัน	จะมอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ	

เพื่อเป็นพยานแก่การนี้	 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้	 ซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องได้ลงนามอนุสัญญา
ฉบับปัจจุบัน	
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พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

(คำแปลน้ีนำมาจากหนงัสือพนัธกรณีระหวา่งประเทศด้านสิทธิมนษุยชนของไทย	เรียบเรียงโดยอจัฉรา	ฉายากลุ
ชมพนูทุ	เฉลิมศิริกลุ	และปียนชุ	ฐิติพฒันะ	จดัพิมพโ์ดยสำนกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ)

บรรดารัฐภาคีของพิธีสารฉบับนี้
สังเกตว่า	 กฎบัตรสหประชาชาติยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	 ศักดิ์ศรีและคุณค่า

ของมนุษย์	และสิทธิอันเทา่เทียมกันของบุรุษและสตรี	
สังเกตด้วยว่า	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีเสรีภาพและ

เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่าง	 ๆ	 และทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งมวลที่บรรจุไว้ในปฏิญญาดังกล่าวโดย
ปราศจากความแตกตา่งไมว่า่ชนิดใด	ๆ	รวมทั้งความแตกตา่งเพราะเหตุแหง่เพศ	

ระลึกถึงว่า	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 และตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนอื่น	ๆ	ได้ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหง่เพศ	

และระลึกถึง	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 (อนุสัญญา)		
ซึ่งบรรดารัฐภาคีอนุสัญญาประณามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 และตกลงจะดำเนินนโยบายขจัด
การเลือกปฏิบัติตอ่สตรีด้วยวิธีการที่เหมาะสมทั้งปวงและโดยไมช่ักช้า	

ยืนยัน	 ความมุ่งมั่นของบรรดารัฐภาคีทั้งหลายที่จะประกันสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่
สตรีจะได้รับอย่างเต็มที่และเท่าเทียม	 และดำเนินปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพเหลา่นั้น	
														ได้ตกลงกันดังตอ่ไปนี้	

ข้อ๑

รัฐภาคีของพิธีสารฉบับนี้	 (	 รัฐภาคี	 )	 ยอมรับอำนาจของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอ่สตรี	(	คณะกรรมการ	)	ในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนที่ยื่นตามข้อ	๒

ข้อ๒

									ข้อร้องเรียนอาจเสนอโดย	หรือในนามของบุคคลหรือกลุม่บุคคลภายใต้เขตอำนาจปกครองศาลของ
รัฐภาคีที่ถูกกระทำละเมิดสิทธิใด	 ๆ	 ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาโดยรัฐภาคีนั้น	 กรณีเป็นการเสนอเรื่องร้องเรียน
แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	 จะต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ถูกละเมิดหรือแสดงได้ว่าการดำเนินการแทนมี
เหตุผลอันชอบธรรม		

ข้อ๓

									ข้อร้องเรียนต้องจัดทำเป็นลายลักษณอ์ักษรและระบุผู้ร้องเรียน	คณะกรรมการจะไมร่ับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับรัฐภาคีของอนุสัญญาที่ไมไ่ด้เป็นภาคีพิธีสารเลือกรับนี้		
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ข้อ๔

๑.	 คณะกรรมการจะไม่พิจารณารับข้อร้องเรียน	 จนกว่าจะแน่ใจว่าได้มีการดำเนินการโดยใช้
มาตรการแก้ไขภายในประเทศที่มีอยู่จนหมดสิ้นก่อน	 เว้นแต่การดำเนินการแก้ไขดังกล่าวล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร	หรือไมน่า่จะมีมาตรการแก้ไขอยา่งมีประสิทธิผล	
๒.		คณะกรรมการจะไมร่ับข้อร้องเรียน	ในกรณีตอ่ไปนี้	

(ก)	 คณะกรรมการเคยตรวจสอบเรื่องนั้นแล้ว	 หรือเคยได้รับการตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ	โดยกระบวนการสอบสวนหรือไกลเ่กลี่ยระหวา่งประเทศอื่น	

	(ข)	 ข้อร้องเรียนไมส่อดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญา	
	(ค)		ข้อร้องเรียนไมม่ีเหตุผลหรือน้ำหนักเพียงพอ	
	(ง)		เป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิดเพื่อยื่นข้อร้องเรียน	
(จ)	 ข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียนเกิดขึ้นกอ่นพิธีสารมีผลบังคับใช้แกร่ัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง	 ยกเว้นกรณีที่

ข้อเท็จจริงเหลา่นั้นยังคงดำเนินตอ่ไปหลังจากวันบังคับใช้พิธีสาร		

ข้อ๕

๑.	 หลังจากการรับข้อร้องเรียนและก่อนการพิจารณาตัดสินข้อร้องเรียน	คณะกรรมการอาจส่ง
ข้อร้องเรียนให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อขอให้พิจารณาใช้มาตรการชั่วคราวเท่าที่จำเป็นโดยเร่งด่วน	 เพื่อ	
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไมส่ามารถทดแทนได้อันอาจเกิดขึ้นแกผู่้ที่ถูกละเมิด	

๒.	 กรณีที่คณะกรรมการใช้ดุลพินิจตามวรรคแรกของข้อนี้	 ไม่ให้ถือว่าคณะกรรมการตัดสินรับ	
หรือพิจารณาข้อร้องเรียน		

ข้อ๖

๑.	 คณะกรรมการต้องแจ้งข้อร้องเรียนให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องทราบอยา่งปกปิดเป็นความลับ	เว้นแต่
จะได้รับคำยินยอมจากผู้ร้องเรียนให้เปิดเผยได้	หรือคณะกรรมการพิจารณาว่าข้อร้องเรียนรับไม่ได้โดยไม่ต้อง
แจ้งรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง	

๒.	 รัฐภาคีจะต้องยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร	 หรือถ้อยแถลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	
พร้อมทั้งมาตรการแก้ไข	(	หากมี	)	ตอ่คณะกรรมการภายใน	๖	เดือน		

ข้อ๗

๑.		คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนภายใต้พิธีสารนี้ตามข้อมูลที่ได้รับจากบุคคล
หรือกลุม่บุคคล	และรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง	

๒.		ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนภายใต้พิธีสารนี้	 คณะกรรมการจะดำเนินการโดยการประชุม	
แบบปิด	

๓.	 หลังจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน	 คณะกรรมการจะส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อร้องเรียน		
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ	(หากมี)	ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	
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๔.		รัฐภาคีจะต้องพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 (หากมี)	 ของคณะกรรมการและจะต้องส่ง
คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร	 รวมถึงข้อมูลการดำเนินการที่คำนึงถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ	
คณะกรรมการภายใน	๖	เดือน	

๕.		คณะกรรมการอาจขอให้รัฐภาคีจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการใด	 ๆ	 ที่รัฐภาคีได้	
ดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 (หากมี)	 ของคณะกรรมการ	 ทั้งนี้	 หากคณะกรรมการเห็นสมควร	
จะให้รัฐภาคีระบุไว้ในรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาภายใต้ข้อ	๑๘	ของอนุสัญญาด้วยก็ได้		

ข้อ๘

๑.	 หากคณะกรรมการได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่า	 รัฐภาคีใดกระทำการละเมิดสิทธิที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญาอย่างร้ายแรงและเป็นระบบ	 คณะกรรมการอาจขอความร่วมมือรัฐภาคีนั้นในการตรวจสอบข้อมูล	
และให้รัฐภาคียื่นข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลดังกลา่ว	

๒.	 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สมาชิกคณะกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนดำเนินการ
สอบสวน	 โดยพิจารณาถึงข้อสังเกตของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่มีอยู่และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการโดยดว่น	การสอบสวนอาจรวมถึงการเดินทางเข้าไปในรัฐภาคี	ทั้งนี้โดยความยินยอมของรัฐภาคี	

๓.	 หลังจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว	 คณะกรรมการจะส่งผลการตรวจสอบดังกล่าว		
พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง	

๔.	 รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องยื่นข้อสังเกตต่อคณะกรรมการภายใน	 ๖	 เดือน	 นับแต่วันที่ได้รับผล
การตรวจสอบ	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ	

๕.	 การสอบสวนดังกล่าวจะกระทำโดยลับ	 และรัฐภาคีจะต้องให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการสอบสวน		

ข้อ๙

๑.	 คณะกรรมการอาจขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูล	 รายละเอียด	มาตรการการดำเนินการ
ตามผลการสอบสวนภายใต้ข้อ	๘	ของพิธีสารนี้ไว้ในรายงานการปฏิบัติภายใต้ข้อ	๑๘	ของอนุสัญญา	

๒.	 หากมีความจำเป็น	 คณะกรรมการอาจขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลการดำเนินการ	
เพิ่มเติมตามผลการสอบสวนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา	๖	เดือนในข้อ	๘	วรรค	๔

ข้อ๑๐

๑.	 แต่ละรัฐภาคีอาจแจ้งไม่ยอมรับอำนาจของคณะกรรมการตามข้อ	 ๘	 และข้อ	 ๙	 ในขณะที่	
ลงนามให้สัตยาบัน	หรือภาคยานุวัติพิธีสารนี้	

๒.	 รัฐภาคีที่ได้แจ้งไมย่อมรับอำนาจของคณะกรรมการตามข้อ	๑๐	วรรคแรกจะเพิกถอนการแจ้ง
โดยการบอกกลา่วให้เลขาธิการทราบเมื่อใดก็ได้		
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ข้อ๑๑

รัฐภาคีจะดำเนินขั้นตอนทั้งปวงที่เหมาะสม	 เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลภายใต้เขตอำนาจปกครองศาล
ของรัฐภาคีจะไม่ถูกปฏิบัติอย่างเป็นปฏิปักษ์หรือถูกข่มขู่เนื่องจากการเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตาม
พิธีสารนี้		

ข้อ๑๒

คณะกรรมการจะสรุปผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้พิธีสารนี้ไว้ในรายงานประจำปี	 ตามข้อ	 ๒๑
ของอนุสัญญา		

ข้อ๑๓

แต่ละรัฐภาคีจะต้องดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อนุสัญญาและพิธีสารนี้ให้เป็นที่รับรู้อย่าง
กว้างขวาง	พร้อมทั้งให้ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐภาคีนั้น		

ข้อ๑๔

คณะกรรมการจะต้องกำหนดระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับ	
มอบหมายตามพิธีสารนี้		

ข้อ๑๕

๑.		พิธีสารนี้จะเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐที่ได้ลงนามให้สัตยาบัน	หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว	
๒.	 พิธีสารนี้จะต้องได้รับการให้สัตยาบันโดยรัฐที่ได้ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว	

สัตยาบันสารจะต้องมอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ	
๓.		 พิธีสารนี้จะเปิดให้มีการภาคยานุวัติโดยรัฐที่ได้ให้สัตยาบัน	หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว	
๔.		 ภาคยานุวัติจะมีผลโดยการมอบภาคยานุวัติสารไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ		

ข้อ๑๖

๑.		พิธีสารนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน	๓	 เดือน	 หลังจากวันที่มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร
ฉบับที่สิบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ	

๒.		สำหรับรัฐแต่ละรัฐที่ได้ให้สัตยาบันพิธีสาร	 หรือให้ภาคยานุวัติพิธีสารนี้หลังจากวันมีผลบังคับ
ใช้	พิธีสารนี้จะมีผลบังคับใช้	๓	เดือนหลังจากวันที่มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน		
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ข้อ๑๗

														ห้ามมิให้มีการตั้งข้อสงวนตอ่พิธีสารนี้		

ข้อ๑๘

๑.	 รัฐภาคีอาจเสนอขอแก้ไขพิธีสารนี้	 โดยยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ	 เลขาธิการจะแจ้ง	
ข้อเสนอขอแก้ไขไปยังบรรดารัฐภาคี	 โดยขอความเห็นชอบที่จะให้มีการประชุมรัฐภาคีเพื่อพิจารณาลงมติต่อ	
ข้อเสนอขอแก้ไขดังกล่าว	 หากมีรัฐภาคีอย่างน้อยจำนวน	 ๑	 ใน	 ๓	 เห็นชอบด้วย	 เลขาธิการจะจัดให้มีการ
ประชุมภายใต้สหประชาชาติ	ข้อเสนอขอแก้ไขที่ได้มีการพิจารณาลงมติยอมรับโดยเสียงข้างมากของรัฐภาคี	จะ
เสนอที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเพื่อพิจารณารับรองตอ่ไป	

๒.	 ข้อเสนอขอแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรอง	 และจะ
ต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสียงส่วนใหญ่จำนวน	 ๒	 ใน	 ๓	 ของรัฐภาคีพิธีสารนี้	 ตามกระบวนการทาง
รัฐธรรมนูญของรัฐภาคีนั้น	ๆ	

๓.	 เมื่อข้อเสนอขอแก้ไขพิธีสารมีผลบังคับใช้	 จะผูกมัดรัฐภาคีที่ให้ความเห็นชอบ	 รัฐภาคีอื่นก็ยัง
คงผูกมัดโดยบทบัญญัติของพิธีสารและข้อเสนอแก้ไขกอ่น	ๆ	ที่ได้ให้ความเห็นชอบ		

ข้อ๑๙

๑.	 รัฐภาคีอาจเพิกถอนพิธีสารนี ้เมื่อใดก็ได้	 โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติ	การเพิกถอนจะมีผลภายใน	๖	เดือน	หลังจากวันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ	

๒.	 การเพิกถอนจะต้องกระทำโดยปราศจากอคติต่อการดำเนินการต่อเนื่องของการร้องเรียน	
ภายใต้บทบัญญัติข้อ	๒	หรือกระบวนการสอบสวนภายใต้บทบัญญัติข้อ	๘	ของพิธีสารนี้กอ่นวันที่การเพิกถอน
จะมีผลบังคับใช้		

ข้อ๒๐

เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องแจ้งบรรดารัฐทั้งหลายทราบเกี่ยวกับ	
														(ก)		การลงนาม	การให้สัตยาบัน	และภาคยานุวัติภายใต้พิธีสารนี้	
														(ข)		 วันที่พิธีสารนี้มีผลบังคับใช้	และข้อแก้ไขใด	ๆ	ภายใต้ข้อ	๑๘
														(ค)		การเพิกถอนใด	ๆ	ภายใต้ข้อ	๑๙

ข้อ๒๑

๑.	 พิธีสารฉบับนี้	ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ	จีน	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	และสเปน	ใช้ได้เทา่เทียมกัน	
จะเก็บไว้ที่สหประชาชาติ	

๒.	 เลขาธิการสหประชาชาติจะสง่สำเนาของพิธีสารนี้ที่ได้รับรองแล้วให้แกบ่รรดารัฐตา่ง	 ๆ	 ที่ระบุ
ไว้ในข้อ	๒๕	ของอนุสัญญา	
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OptionalProtocoltotheConventionontheElimination
ofDiscriminationagainstWomen

AdoptedbyGeneralAssemblyresolutionA/54/4on6October1999andopenedfor
signatureon10December1999,HumanRightsDay

entryintoforce22December2000

The States Parties to the present Protocol, 

NotingthattheCharteroftheUnitedNationsreaffirmsfaithinfundamentalhumanrights,in
thedignityandworthofthehumanpersonandintheequalrightsofmenandwomen,

Also notingthattheUniversalDeclarationofHumanRightsResolution๒๑๗	A	(III).	proclaims	
thatallhumanbeingsarebornfreeandequalindignityandrightsandthateveryoneisentitledtoallthe
rights	and	freedoms	set	forth	therein,	without	distinction	of	any	kind,	including	distinction	based	on	sex,		

RecallingthattheInternationalCovenantsonHumanRightsResolution2200	A	(XXI),	annex.	
and	other	international	human	rights	instruments	prohibit	discrimination	on	the	basis	of	sex,	

Also recalling the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women	4	(“the	Convention”),	in	which	the	States	Parties	thereto	condemn	discrimination	against	women	
inall its formsandagreetopursuebyallappropriatemeansandwithoutdelayapolicyofeliminating
discriminationagainstwomen,

Reaffirming their determination to ensure the full and equal enjoyment by women of all
humanrightsandfundamentalfreedomsandtotakeeffectiveactiontopreventviolationsoftheserights
andfreedoms,
Have agreed as follows:  

Article1
A	 State	 Party	 to	 the	 present	 Protocol	 (“State	 Party”)	 recognizes	 the	 competence	 of	 the	

Committee	on	the	Elimination	of	Discrimination	against	Women	(“the	Committee”)	to	receive	and	consider	
communicationssubmittedinaccordancewitharticle2.		

Article2
Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals,

under	the	jurisdiction	of	a	State	Party,	claiming	to	be	victims	of	a	violation	of	any	of	the	rights	set	forth	in	
the	 Convention	 by	 that	 State	 Party.	Where	 a	 communication	 is	 submitted	 on	 behalf	 of	 individuals	 or	
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groupsofindividuals,thisshallbewiththeirconsentunlesstheauthorcanjustifyactingontheirbehalf
without	such	consent.	

Article3
Communications	shall	be	 in	writing	and	shall	not	be	anonymous.	No	communication	shall	be	

received	 by	 the	 Committee	 if	 it	 concerns	 a	 State	 Party	 to	 the	 Convention	 that	 is	 not	 a	 party	 to	 the	
present	Protocol.		

Article4
1.	 The	 Committee	 shall	 not	 consider	 a	 communication	 unless	 it	 has	 ascertained	 that	 all	

available	 domestic	 remedies	 have	 been	 exhausted	 unless	 the	 application	 of	 such	 remedies	 is	
unreasonably	prolonged	or	unlikely	to	bring	effective	relief.		

2.		The	Committee	shall	declare	a	communication	inadmissible	where:		
	 (a)	 The	same	matter	has	already	been	examined	by	the	Committee	or	has	been	or	is	being	

examined	under	another	procedure	of	international	investigation	or	settlement;		
(b)	 It	is	incompatible	with	the	provisions	of	the	Convention;		
(c)	 It	is	manifestly	ill-founded	or	not	sufficiently	substantiated;		
(d)	 It	is	an	abuse	of	the	right	to	submit	a	communication;		
(e)	 The	facts	that	are	the	subject	of	the	communication	occurred	prior	to	the	entry	into	force	

of	the	present	Protocol	for	the	State	Party	concerned	unless	those	facts	continued	after	that	date.		

Article5
1.		At	any	time	after	the	receipt	of	a	communication	and	before	a	determination	on	the	merits	

has	been	reached,	the	Committee	may	transmit	to	the	State	Party	concerned	for	its	urgent	consideration	
a	 request	 that	 the	 State	 Party	 take	 such	 interim	measures	 as	may	 be	 necessary	 to	 avoid	 possible	
irreparable	damage	to	the	victim	or	victims	of	the	alleged	violation.		

2.		Where	the	Committee	exercises	its	discretion	under	paragraph	๑of thepresentarticle,
this	does	not	imply	a	determination	on	admissibility	or	on	the	merits	of	the	communication.		

Article6
1.	 Unless	 the	 Committee	 considers	 a	 communication	 inadmissible	 without	 reference	 to	 the	

State	Party	concerned,	and	provided	 that	 the	 individual	or	 individuals	consent	 to	 the	disclosure	of	 their	
identity	 to	 that	 State	 Party,	 the	 Committee	 shall	 bring	 any	 communication	 submitted	 to	 it	 under	 the	
present	Protocol	confidentially	to	the	attention	of	the	State	Party	concerned.		

๒.	 Within	 six	 months,	 the	 receiving	 State	 Party	 shall	 submit	 to	 the	 Committee	 written	
explanations	or	statements	clarifying	the	matter	and	the	remedy,	if	any,	that	may	have	been	provided	by	
that	State	Party.		
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Article๗

1.	 The	Committee	 shall	 consider	 communications	 received	under	 the	present	Protocol	 in	 the	
lightofallinformationmadeavailabletoitbyoronbehalfofindividualsorgroupsofindividualsandby
the	State	Party	concerned,	provided	that	this	information	is	transmitted	to	the	parties	concerned.		

2.	 The	 Committee	 shall	 hold	 closed	meetings	when	 examining	 communications	 under	 the	
present	Protocol.		

3.		After	 examining	 a	 communication,	 the	 Committee	 shall	 transmit	 its	 views	 on	 the	
communication,	together	with	its	recommendations,	if	any,	to	the	parties	concerned.		

4.		The	State	Party	shall	give	due	consideration	to	the	views	of	the	Committee,	together	with	
its	recommendations,	 if	any,	and	shall	submit	to	the	Committee,	within	six	months,	a	written	response,	
including information on any action taken in the light of the views and recommendations of the
Committee.		

5.	 The	 Committee	 may	 invite	 the	 State	 Party	 to	 submit	 further	 information	 about	 any	
measures	 the	State	Party	has	 taken	 in	 response	 to	 its	 views	or	 recommendations,	 if	 any,	 including	as	
deemed	appropriate	by	the	Committee,	in	the	State	Party’s	subsequent	reports	under	article	๑๘ofthe
Convention.		

Article8
1.		If	the	Committee	receives	reliable	information	indicating	grave	or	systematic	violations	by	a	

State	Party	of	rights	set	forth	in	the	Convention,	the	Committee	shall	invite	that	State	Party	to	cooperate	
in	 the	 examination	 of	 the	 information	 and	 to	 this	 end	 to	 submit	 observations	 with	 regard	 to	 the	
information	concerned.		

2.	 	Taking	 into	account	any	observations	 that	may	have	been	submitted	by	the	State	Party	
concernedaswellasanyotherreliableinformationavailabletoit,theCommitteemaydesignateoneor
more	of	 its	members	 to	conduct	an	 inquiry	and	 to	 report	urgently	 to	 the	Committee.	Where	warranted	
and	with	the	consent	of	the	State	Party,	the	inquiry	may	include	a	visit	to	its	territory.		

3.		After	 examining	 the	 findings	 of	 such	 an	 inquiry,	 the	 Committee	 shall	 transmit	 these	
findings	to	the	State	Party	concerned	together	with	any	comments	and	recommendations.		

4.		The	State	Party	 concerned	 shall,	within	 six	months	 of	 receiving	 the	 findings,	 comments	
and	recommendations	transmitted	by	the	Committee,	submit	its	observations	to	the	Committee.		

5.		Such	an	 inquiry	shall	be	conducted	confidentially	and	the	cooperation	of	the	State	Party	
shall	be	sought	at	all	stages	of	the	proceedings.		

Article9
1.		The	Committee may	invite	the	State	Party	concerned	to	include	in	its	report	under	article	

๑๘oftheConventiondetailsofanymeasurestakeninresponsetoaninquiryconductedunderarticle๘
of	the	present	Protocol.		

2.		The	Committee	may,	if	necessary,	after	the	end	of	the	period	of	six	months	referred	to	in	
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article8.4,	 invite	the	State	Party	concerned	to	inform	it	of	the	measures	taken	in	response	to	such	an	
inquiry.	

Article10
1.		Each	State	Party	may,	at	 the	 time	of	signature	or	 ratification	of	 the	present	Protocol	or	

accession	 thereto,	declare	 that	 it	does	not	 recognize	 the	competence	of	 the	Committee	provided	 for	 in	
articles๘and๙.		

2.		Any	State	Party	having	made	a	declaration	in	accordance	with	paragraph	๑ of thepresent	
article	may,	at	any	time,	withdraw	this	declaration	by	notification	to	the	Secretary-General.		

Article11
A	State	Party	shall	 take	all	appropriate	steps	 to	ensure	 that	 individuals	under	 its	 jurisdiction	

arenotsubjectedtoilltreatmentorintimidationasaconsequenceofcommunicatingwiththeCommittee
pursuant	to	the	present	Protocol.		

Article12
	 The	 Committee	 shall	 include	 in	 its	 annual	 report	 under	 article	 ๒๑ of the Convention a

summary	of	its	activities	under	the	present	Protocol.		

Article13
	 Each	State	Party	undertakes	 to	make	widely	known	and	 to	give	publicity	 to	 the	Convention	

and	the	present	Protocol	and	to	facilitate	access	to	information	about	the	views	and	recommendations	of	
the	Committee,	in	particular,	on	matters	involving	that	State	Party.		

Article14
	 The	Committee	shall	develop	 its	own	rules	of	procedure	to	be	followed	when	exercising	the	

functions	conferred	on	it	by	the	present	Protocol.		

Article15
1.		The	present	Protocol	shall	be	open	for	signature	by	any	State	that	has	signed,	ratified	or	

acceded	to	the	Convention.		
2.	 The	 present	 Protocol	 shall	 be	 subject	 to	 ratification	 by	 any	 State	 that	 has	 ratified	 or	

acceded	to	the	Convention.	Instruments	of	ratification	shall	be	deposited	with	the	Secretary-General	of	the	
United	Nations.		

3.		The	present	Protocol	shall	be	open	to	accession	by	any	State	that	has	ratified	or	acceded	
to	the	Convention.		

4.		Accession	 shall	 be	 effected	 by	 the	 deposit	 of	 an	 instrument	 of	 accession	 with	 the	
Secretary-General	of	the	United	Nations.		
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Article16

1.		The	present	Protocol	shall	enter	into	force	three	months	after	the	date	of	the	deposit	with	
the	Secretary-General	of	the	United	Nations	of	the	tenth	instrument	of	ratification	or	accession.		

2.		For	each	State	ratifying	the	present	Protocol	or	acceding	to	it	after	its	entry	into	force,	the	
present	Protocol	shall	enter	into	force	three	months	after	the	date	of	the	deposit	of	its	own	instrument	of	
ratification	or	accession.		

Article17
No	reservations	to	the	present	Protocol	shall	be	permitted.		

Article18
1.	 	Any	State	Party	may	propose	an	amendment	to	the	present	Protocol	and	file	 it	with	the	

Secretary-General	 of	 the	 United	 Nations.	 The	 Secretary-General	 shall	 thereupon	 communicate	 any	
proposed	 amendments	 to	 the	 States	 Parties	with	 a	 request	 that	 they	 notify	 her	 or	 him	whether	 they	
favour	a	conference	of	States	Parties	 for	 the	purpose	of	considering	and	voting	on	the	proposal.	 In	 the	
event	that	at	least	one	third	of	the	States	Parties	favour	such	a	conference,	the	Secretary-General	shall	
convene	the	conference	under	the	auspices	of	the	United	Nations.	Any	amendment	adopted	by	a	majority	
of	the	States	Parties	present	and	voting	at	the	conference	shall	be	submitted	to	the	General	Assembly	of	
the	United	Nations	for	approval.		

2.	 Amendments	 shall	 come	 into	 force	 when	 they	 have	 been	 approved	 by	 the	 General	
Assembly	 of	 the	 United	 Nations	 and	 accepted	 by	 a	 two-thirds	 majority	 of	 the	 States	 Parties	 to	 the	
present	Protocol	in	accordance	with	their	respective	constitutional	processes.		

3.	 	When	 amendments	 come	 into	 force,	 they	 shall	 be	 binding	 on	 those	States	 Parties	 that	
have	accepted	them,	other	States	Parties	still	being	bound	by	the	provisions	of	the	present	Protocol	and	
any	earlier	amendments	that	they	have	accepted.		

Article19
1.	 	 Any	State	 Party	may	 denounce	 the	 present	 Protocol	 at	 any	 time	 by	written	 notification	

addressed	to	the	Secretary-General	of	the	United	Nations.	Denunciation	shall	take	effect	six	months	after	
the	date	of	receipt	of	the	notification	by	the	Secretary-General.		

2.		Denunciation	shall	be	without	prejudice	to	the	continued	application	of	the	provisions	of	the	
present	Protocol	to	any	communication	submitted	under	article	๒oranyinquiryinitiatedunderarticle๘	
before	the	effective	date	of	denunciation.		

Article20
The	Secretary-General	of	the	United	Nations	shall	inform	all	States	of:		
(a)		Signatures,	ratifications	and	accessions	under	the	present	Protocol;		

195

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



(b)		The	date	of	entry	into	force	of	the	present	Protocol	and	of	any	amendment	under	article	
๑๘;	(c)		Any	denunciation	under	article	19.		

Article21
1.		The	present	Protocol,	of	which	the	Arabic,	Chinese,	English,	French,	Russian	and	Spanish	

texts	are	equally	authentic,	shall	be	deposited	in	the	archives	of	the	United	Nations.		
2.		The	Secretary-General	of	the	United	Nations	shall	transmit	certified	copies	of	the	present	

Protocol	to	all	States	referred	to	in	article	๒๕	of	the	Convention.		
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการสงเสริมและ
ประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว า   “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยการสงเสริมและ
ประสานงานสตรีแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการสงเสริมและประสานงานสตรี

และสถาบันครอบครัวแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

และมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐ 
“สมัชชาสตรี”  หมายความวา  การรวมกลุมของสตรี  องคกรสตรี  และภาคประชาชนจาก 

ทุกภาคสวนของสังคม  เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรูอยางสรางสรรค  เพื่อนําไปสู
การกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตรและแนวทางในการสงเสริมและประสานงานสตรี 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา 

สถานภาพสตรีแหงชาติ 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ   
เรียกโดยยอวา  “กยส.”  ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง 

(๓) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ   
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ  
และประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  เปนกรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  
มีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับงานในดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานวัฒนธรรม  ดานการ
คุมครองและพิทักษสิทธิสตรี  ดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  ดานส่ือมวลชน  ดานสุขภาพ
อนามัย  ดานการศึกษา  และดานกฎหมาย  อยางนอยดานละหนึ่งคน  ซ่ึงในจํานวนนี้ตองเปนสตรี 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  เปนกรรมการ 

(๕) ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ  และรองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมาย  
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  คนหนึ่ง  เปนรองประธานกรรมการ
คนที่สอง 

ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖  (๔)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความประพฤติเหมาะสมที่จะทําหนาที่สงเสริมและประสานงานสตรี 
(๓) ไมเคยเปนผูตองหาหรือจําเลยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง 

ในครอบครัว 
(๔) ไมเปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว  หรือบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกเพราะกระทําความผิด 
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง   

ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖  (๔)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  และ 

อาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  และมีการแตงต้ังบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๗  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน  แต 

ในกรณีที่วาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  

จะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได  และในกรณีนี้ใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง 

เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาที่ 

ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖  (๔)   

พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๗ 

(๖) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่  หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย  

หรือหยอนความสามารถ 

(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ขอ ๑๐ การประชุมของ  กยส.  จะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละสองคร้ัง  และตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู ในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  
เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๑ ให  กยส.  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนระดับชาติเก่ียวกับการสงเสริมและประสานงานสตรี 

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
(๒) พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบั ติตามนโยบาย   ยุทธศาสตร   และแผนระดับชาติ   

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดใหมีสมัชชาสตรี 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประชุมสมัชชาสตรีแหงชาติ 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนระดับชาติเก่ียวกับ

การสงเสริมศักยภาพสตรี  ความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงและชายในสังคม  พรอมทั้ง
เปดเผยตอสาธารณชนและรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ  ปละคร้ัง 

(๖) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับผลกระทบของกฎหมาย  
นโยบาย  แผนงานและโครงการตาง  ๆ  ของหนวยงานของรัฐที่มีตอการสงเสริมศักยภาพสตรี   
ความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงและชายในสังคม   เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี 

(๗) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการ  
กลไก  การเสนอใหมีกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย  หรือจุดยืนและทาทีของประเทศไทยในระดับชาติ
และนานาชาติในสวนที่เก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพสตรี  ความเสมอภาคและความเปนธรรม 
ของหญิงและชายในสังคม 

(๘) กําหนดมาตรการสงเสริม  สนับสนุน  ประสานงานและชวยเหลือกิจการของหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน  ภาคประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพสตรี  ความเสมอภาคและความเปนธรรม
ของหญิงและชายในสังคม 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

(๙) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เกี่ยวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริง  รวมทั้งขอเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวของ

มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๑๐) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่  กยส.  

มอบหมาย 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๑๒ ใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ

ของ  กยส.  โดยมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป 

(๒) สงเสริม  สนับสนุนและประสานงานดานนโยบายและยุทธศาสตรกับหนวยงานของรัฐ

และเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี 

(๓) สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะหขอมูล  และสถานการณเก่ียวกับสตรี  เพื่อจัดทํารายงานเสนอตอ  

กยส. 

(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กยส.  มอบหมาย 

ขอ ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  

กยส. 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี 

ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี  เรียกโดยยอวา  “กสส.”  

ประกอบดวย 

(๑) รองประธาน  กยส.  คนที่สอง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  

ผูแทนกระทรวงยุ ติธรรม   ผูแทนกระทรวงแรงงาน   ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม   ผู แทน

กระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และผูแทน

กรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการ 

201

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงประธาน  กยส.  แตงต้ังจากบุคคลตามขอ  ๖  (๔)  จํานวนหาคน 

เปนกรรมการ 

(๔) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  เปนกรรมการและเลขานุการ  และ

ขาราชการซึ่งผูอํานวยการแตงต้ัง  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๑๔  (๓)  พนจากตําแหนงกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิใน  กยส.  ใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน  กสส.  ดวย 

ขอ ๑๖ ใหนําความในขอ  ๑๐  มาใชบังคับกับการประชุมของ  กสส.  โดยอนุโลม  เวนแต

การประชุมตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละส่ีคร้ัง 

ขอ ๑๗ ให  กสส.  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนระดับชาติตามที่ไดรับมอบหมายจาก  

กยส. 

(๒) สงเสริมใหมีการพัฒนา  การวิจัย  และการจัดการความรูเกี่ยวกับสตรีอยางเปนระบบ   

และสงเสริมการพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลของสตรี  และขอมูลจําแนกเพศหญิงชาย 

(๓) จัดใหมีการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและสมัชชาสตรีระดับชาติตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่  กยส.  กําหนด 

(๔) เสนอแนะแนวทางการสงเสริมและพัฒนาสตรีตอ  กยส. 

(๕) ดําเนินการสงเสริม  สนับสนุน  ประสาน  และชวยเหลือกิจการของหนวยงานของรัฐ  

เอกชน  และภาคประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานสตรี 

(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กยส.  มอบหมาย 

ขอ ๑๘ ใหสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว  ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ  กสส. 

ขอ ๑๙ ให  กสส.  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและ

ระดับชาติอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยเปนการรวมกลุมของสตรี  องคกรสตรี  และภาคประชาชนจาก

ทุกภาคสวนของสังคม  เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรูอยางสรางสรรค  เพื่อนําไปสู
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การกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตรและแนวทางในการสงเสริมและประสานงานสตรี  และเพื่อสงเสริม  

ประสานงาน  ระดมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และประสานงานแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสตรี 
การประชุมสมชัชาสตรรีะดับชาติตองเป ดโอกาสใหตวัแทนกลุมหรือองค กรสตรรีะดบัจงัหวดั 

และภาคส วนตาง  ๆ  มีสวนรวมอยางกวางขวาง 

ขอ ๒๐ ให   กสส.  รวบรวมความคิดเห็นและข อเสนอแนะจากที�ประชุมสมัชชาสตรี 

ระดับชาติ  เสนอต อ  กยส.  เพื�อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช เป นแนวทางในการกําหนดนโยบาย   

การบริหาร  หรือการแกไขปรับปรงุกฎหมาย  หรือระเบียบปฏบิติัตอไป 

ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลเอก  สุรยุทธ   จุลานนท 

นายกรฐัมนตรี 
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