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บทที่ 1
บทนา
ด้วยสภาพสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงจาเป็นต้องปรับตัว
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนักเรียนและเยาวชนในสังคมไทย จากการศึกษาข้อมูลจาก
กรมสุขภาพจิตในส่วนของการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 มีนาคม 2563) พบว่า 1 ใน 3 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 11 - 25 ปี และปัญหาที่พบมาก
5 อันดับ คือ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาจิตเวช ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศร้าและปัญหาครอบครัว ที่อาจ
นาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาและแก้ปัญหา
เด็กนักเรียนและเยาวชนในสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับ
ผู้เรียน ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) และยุ ทธศาสตร์ ช าติร ะยะ 20 ปี ที่ส ามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒ นาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้น
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
ในการนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัด ให้มีการพัฒนาคู่มือการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ โดยอธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติแต่ละระดับปฏิบัติได้จริง มีผลให้เด็กนักเรียนได้รับโอกาสและประโยชน์สูงสุด
จากการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทที่ 2
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่เด็กนักเรียนมีความใกล้ชิดมากที่สุด รองลงมาจากครอบครัว ผู้ปกครองให้การยอมรับ
และคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอน การดูแลด้วยการเอาใจใส่ สถานศึกษาจะต้องคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของเด็กนักเรียนเป็นหลัก ให้เด็กนักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัย การจัดการเรียน
การสอนต้องครอบคลุ ม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสอนทักษะชีวิต
ที่จาเป็นสาหรับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม
มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ นั่นคือ เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น “คนดี เก่ง และมีความสุข”
นอกจากนี้ ครูต้องบูรณาการเนื้อหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมอย่างเป็นองค์รวม
โดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน และแก้วิกฤติทางสังคม สถานศึกษาต้องจัดระบบงาน กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความประพฤติให้เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน นาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน โดยการนากระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการ
ส่ งต่อไปใช้ ในชั้ น เรี ย นได้ อ ย่ า งเหมาะสม เด็กนักเรียนจะต้ อ งได้ รับ การพิ ทั ก ษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต
การสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เป็นบทบาทหน้าที่ที่สาคัญที่สุดที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการ
โดยต้องจัดให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูเป็นผู้มีความสาคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
เพื่อคุ้มครองดูแลเด็กนักเรียน สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน ดังนั้นในการสร้างความปลอดภัย
ให้กับเด็กนักเรียนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อให้เกิดความปลอดภั ยกับเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง
สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กนักเรียนเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการสร้างความปลอดภัยในชีวิตของเด็ก
นักเรียน รวมทั้งการปกป้อง คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
การสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนย่อมส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของเด็กนักเรียน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดี และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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คานิยามเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การคุ้มครอง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เสี่ยง หรือต้องสงสัยว่าถูกกระทารุนแรง หรือล่วงละเมิด
เด็กนักเรียนที่ถูกกระทารุนแรง หรือถูกล่วงละเมิด และเด็กนักเรียนที่กระทารุนแรง หรือล่วงละเมิดต่อบุคคลอื่น โดยมี
ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่คานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน เป็นหลักสอดคล้องกับหลักปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย และหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐาน
การช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดารงชีวิตและรอดพ้น
จากวิกฤตทั้งปวง
เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
นักเรียน หมายถึง เด็กซึ่งกาลังรับการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กนักเรียน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริ บูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
และเป็นเด็กนักเรียนซึ่งกาลังรับการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บิดามารดา หมายถึง บิดามารดาของเด็กนักเรียนไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รั บบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่น ซึ่งรับเด็ก
นักเรียนไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ผู้บริ หารสถานศึกษา หมายถึง บุ คลากรวิช าชีพที่รับผิ ดชอบการบริห ารสถานศึกษาแต่ล ะแห่ งทั้งของรั ฐ
และเอกชน
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ จั ง หวั ด สั ง กั ด สพฐ. หมายถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ผู้อานวยการสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉก.ชน.สพฐ. หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ฉก.ชน.สพป./สพม. หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึ ก ษา หมายถึง สถานพัฒ นาเด็ กปฐมวัย โรงเรียนศูนย์ การเรีย น วิทยาลั ย สถาบัน มหาวิทยาลั ย
หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนที่มีอานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทางานประสานความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อมุ่งแก้ปัญหา
อย่ างมีร ะบบ เป็ น กระบวนการอยู่ บ นพื้น ฐานที่ มีจุด ประสงค์ และเป้าหมายเดียวกันในการปฏิ บัติง าน โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประเมินสภาพการณ์ของปัญหา และมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ทั้ง
กระบวนการ เช่น ศูน ย์ ช่ว ยเหลื อสั งคม (OSCC) มูล นิธิต่าง ๆ นักจิตวิทยา นักสั งคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล
เจ้ าหน้ าที่ส าธารณสุ ข เจ้ าพนั กงานส่ ว นท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ตารวจ องค์กรเพื่อการกุ ศล บ้านพักเด็ก และ
ครอบครัว สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) หมายถึง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมภายใต้ชื่อ OSCC (One Stop Crisis Center)
เป็ น ศูน ย์ บ ริ การประชาชน ผู้ ป ระสบปั ญหาที่มีลั กษณะบูรณาการและครบวงจร โดยมีห น้าที่รับแจ้งเหตุ เบาะแส
ประสาน ส่งต่อ และติดตามการใช้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก
การกระทาความรุนแรงต่อเด็กสตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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กระบวนการและบทบาทการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สถานศึกษาและครูต้องมีความตระหนักและเห็นความสาคัญในการ
ปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อเด็กนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กนักเรียนเติบโตอย่างมี
ศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่า งมีความสุข ดังนั้น ครูและ
สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการดาเนินงานคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดังนี้
แผนผังกระบวนการดาเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ

บันทึกแบบรายงานฉก.01 รายงานเหตุการณ์และแจ้งเหตุ

กรณีต้องการพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้แจ้งขอรับการช่วยเหลือ

ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุดาเนินการช่วยเหลือและประเมินสถานการณ์เบื้องต้น

ให้การดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง
กรณีพึงได้รับการสงเคราะห์
กรณีมคี วามเสี่ยงต้องได้รับการคุ้มครอง

เจ้าหน้าที่ให้ความคุม้ ครองชั้นต้นกรณีเร่งด่วนให้รายงานทันที

เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์
ตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก

ประสาน/จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และรายงานไปยัง สพป./สพม./สพฐ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตามและรายงานสถานการณ์ตอ่ ฉก.ชน.สพฐ.

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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กระบวนการดาเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นกระบวนการที่มี ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ
โดยมีผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา ครู เป็ น บุ คลากรหลั กในการดาเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือประสบเหตุ
2. บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 รายงานเหตุการณ์ และแจ้งไปยังศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากกรณีต้องการพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้ง ตามสภาพ
ปัญหาที่ต้องการช่วยเหลือ เช่น ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
มาตรา 24 ตารวจ พนักงานฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล เป็นต้น
3. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุดาเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นโดยทันที
4. ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยคานึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
5. กรณีเด็กนักเรียนมีความเสี่ยงต้องได้รับการคุ้มครอง ให้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองขั้นต้นกับเด็กนักเรียน
ผู้ประสบเหตุ ซึ่งจะต้องคานึงถึงผลความปลอดภัยของเด็กนักเรี ยน พร้อมดาเนินการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และกรณี
เร่งด่วนให้รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทันที
6. กรณีเด็กนักเรียนพึงได้รับการสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์
7. ประสานข้อมูล จัดทา/จัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา และรายงานไปยัง สพป./สพม./สพฐ. และผู้เกี่ยวข้องทราบ
8. รายงานและประสานความร่วมมือเพื่อส่งต่อความรับผิดชอบด้านข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
9. ติดตามสถานการณ์ ทบทวนการดาเนินงาน และรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน

กรณีเร่งด่วนของการรายงาน
1. กรณีเป็นข่าว สื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้สถานศึกษา ประมวลสถานการณ์แล้วรายงานต่อต้นสังกัด
ทันที ตามช่องทางการสื่อสาร เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือราชการ
2. กรณีฉุกเฉิน/รุนแรงให้รายงานต่อต้นสังกัดทราบทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง ตามแบบรายงาน ฉก.01
โดยติดตามผลพร้อมรายงานเป็นระยะ
3. กรณีเรื่องยุติแล้ว ให้รายงานการดาเนินงานตามแบบสรุปผลการดาเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลื อเด็ก
นักเรียนตามลาดับขั้น
เพื่อให้การรายงานมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบผลการรายงานอีกครั้ง พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการดาเนินงานต่อไป

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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บทบาทการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน
บทบาทของครู
1. ให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความรู้
2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน และให้คาปรึกษากับเด็กนักเรียน
3. จัดสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังปัจจัย/พื้นที่เสี่ยงด้านสังคมรอบ ๆ ตัวเด็กนักเรียน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและนอกชั้นเรียน
5. ดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนขณะอยู่ในสถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้พ่อแม่ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
7. ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กนักเรียน
8. สร้างเครือข่าย/ประสานความร่วมมือในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
9. มีเครื่องมือในการติดตามสภาวะเด็กนักเรียน
10. ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับเด็กนักเรียน
11. รายงานต่อ สพป./สพม. เมื่อพบเหตุความผิดปกติ
บทบาทสถานศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและให้ความสาคัญในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งในและนอก
สถานศึกษา
2. สถานศึกษาจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โดยจัดระบบคัดกรอง ระบบการเข้าถึงสภาวะ
ปัญหาของเด็กนักเรียน ระบบการประเมินสภาวะปัญหา และระบบการให้คาปรึกษา
3. ป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวัง เพื่ อ ไม่ ให้ เด็ ก นัก เรีย นเสี่ ย งต่อ ภัย อั น ตราย ป้ อ งกั น ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ยนปลอดภัยจาก
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบุคคล โดยสถานศึกษาจะต้องหามาตรการป้องกัน แก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย และมีระบบ
กฎเกณฑ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม
4. จัดระบบงานและกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนและผู้มีส่วนร่วม
5. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแจ้งเหตุ พร้อมทั้งรายงาน สพป./สพม. ทราบ

แนวทางการช่วยเหลือเด็กนักเรียนและกรณีศึกษา
1.
2.
3.
4.

กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ
กรณีความรุนแรง
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา
กรณีอื่น ๆ
4.1 ตั้งครรภ์ในวัยเรียน
4.2 ภาวะจิตเวช
4.3 เด็กนักเรียนติดเกม/สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน
4.4 เด็กนักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง
4.5 ยาเสพติด
4.6 อุปทานหมู่
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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4.7 โรคติดต่อในสถานศึกษา
4.8 อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา
4.9 อุบัติเหตุในสถานศึกษา
4.10 การจมน้า
4.11 เด็กนักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา
4.12 ภัยพิบัติ
4.13 การกลั่นแกล้งรังแก (Bully)

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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บทที่ 3
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สถานการณ์ เ ด็ ก นั ก เรี ย นในปั จ จุ บั น มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ตามการเปลี่ ย นแปลงของโลกปั จ จุ บั น ในยุ ค
โลกาภิวัตน์รอบด้าน ส่งผลต่อพฤติกรรมและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ดังนั้นจึงได้จัดทาแนวทางการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
กรณีล่วงละเมิดทางเพศ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุเด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหา สถานการณ์
บันทึกข้อมูลแบบรายงาน ฉก.01 และแจ้งมายังหน่วยงานที่ดูแลเด็กนักเรียน

ทาความเข้าใจกับสื่อมวลชน
แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล

ดาเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย จิตใจ ให้คาปรึกษาแก่เด็กนักเรียน พร้อมประเมินสถานการณ์
แจ้ง ทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.

แจ้ง/ประสานการส่งต่อทีมสหวิชาชีพ

ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน/คุ้มครอง/ติดตามเยี่ยม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

กรณีเด็กนักเรียนมีความเสีย่ งต้องได้รับการคุ้มครอง

กรณีเด็กนักเรียนต้องได้รับการสงเคราะห์

ให้ความคุ้มครองเด็กนักเรียนขั้นต้นทันที

ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์
ตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการสงเคราะห์
เด็กนักเรียน

จัดทา/จัดเก็บข้อมูล การดาเนินงานของสถานศึกษา
สรุปผลการทางานและ
รายงานไปยัง สพป./สพม./สพฐ.และผูเ้ กี่ยวข้องทราบตามกรณี

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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กรณีล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในสังคม ทั้งการล่วงละเมิดด้วยคาพูด การสัมผัส การแอบดู
รวมถึงการกระทารุนแรงทางเพศ เด็กนักเรียนจึงควรรู้วิธีป้องกัน และหาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ รวมทั้ง
การขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระทาที่มีผลทาให้ผู้ถูกกระทาได้รับความเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ได้แก่ กระทาชาเรา อนาจาร เป็นต้น ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ
มาตรการป้องกัน
1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ในการป้องกัน หาทางออก
เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์การล่วงละเมิด และสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจากการถูกละเมิด
2. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา เอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด และต้อง
ทางานเป็นทีม
3. ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กนักเรียน ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลทั้งที่อยู่
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการจัดตั้งเวรยามตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง
เพื่อไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดระหว่างครูกับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนกับเด็กนักเรียน และจากบุคคลอื่น
5. สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยเฉพาะการดูแลป้องกัน
ตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
6. กาหนดโทษและมาตรการที่เข้มแข็งต่อผู้กระทาผิดรุนแรง
แนวทางการช่วยเหลือ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
สพป./สพม./สพฐ. ทันที
2. ตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกข้อมูล
และการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01
3. ประสานทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่ น สพป./สพม. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตารวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2546 เป็นต้น
4. เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่าย/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนร้องขอมาพูดคุย/
รับทราบเหตุการณ์ และให้คาปรึกษา
5. ประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) สถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อนาเด็กนักเรียนเข้ารับการตรวจรักษา
ด้านร่างกายและจิตใจภายใน 24 ชั่วโมง
6. แจ้งผู้ปกครองเด็กนักเรียนหาแนวทาง และวิธีการร่วมกันในการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียน
7. ดาเนินการโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับ พิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระทาและผู้กระทา
8. กรณีเด็กนักเรียนกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบประวัติครู ให้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา
มาปรึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในสถานศึกษา และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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9. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทาการละเมิด ให้ดาเนินการทางวินัย สรุป และจัดทา
รายงานเสนอผู้บริหารสานศึกษาทราบ
10. ติดตามผล/เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเป็นระยะ ให้คาปรึกษา/ให้กาลังใจ
11. จัดทาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ต่อไป
มาตรการการดาเนินงานของผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ.
1. ผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ.รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที กรณีเร่งด่วน
2. มอบทีมผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ เข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนเมื่อทราบ
และตรวจร่างกายภายใน 24 ชั่วโมง
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ ให้รายงานผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. ทันที
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ
6. ครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างแสนสาหัส มีข้อร้องเรียน และมี
การเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ให้ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการสานักการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีอานาจ
สั่งให้ครูมาปฏิบัติงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยไม่ชักช้า และเร่งดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว
7. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและช่วยเหลือ เด็กนักเรียน ประชุม วางแผน กาหนดแนวปฏิบัติ
ติดตาม และประเมินผล
8. สถานศึกษาต้องดาเนินระงับเหตุภยันตรายจากบุคคลภายนอก การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
9. เมื่อปรากฏว่า มีเด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศให้ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงทันที และให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ให้ทราบผลอย่างช้า ภายใน 10 วัน และถ้าเห็นว่ากระทาผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัยทันที พร้อมกับให้
พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10. ห้ามช่วยเหลือผู้กระทาผิดให้ไม่ต้องรับโทษหรือเข้าไปไกล่เกลี่ย ประนีประนอมความกับผู้เสียหาย
11. ให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครองพาเด็กนักเรียนผู้เสียหายไปให้แพทย์ตรวจร่างกายโดยเร็ว อย่างช้าภายใน 72 ชม.
นับแต่เกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานในคดี
12. กรณีข้าราชการครู และบุ คลากรทางศึกษา ถูกร้องเรียนกล่ าวหา หรือต้องหาว่ากระทาผิ ดอาญา กรณี
มีพฤติการณ์ล่วงละเมิดสิทธิทางเพศเด็กนักเรียน ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานการดาเนินการ
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานทราบโดยด่วน
13. กรณีปรากฎพยานหลักฐานเบื้องต้น และมีเหตุอันน่าเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชา ย้าย
ผู้ถูกล่าวหาออกจากสถานศึกษา เพื่อให้ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ชัดเจน หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน
ป้องกันการข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเด็กนักเรียน
14. เมื่อปรากฎมูลกรณีอันเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิ ดความเสียหาย หรือผู้นั้น
มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ ราชการ จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อความไม่สงบ ก็ให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวน

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

10

แหล่งช่วยเหลือ
1. สถานพยาบาล
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300
5. สถานีตารวจ
6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7. นักจิตวิทยา
8. ศาลเยาวชนและครอบครัว

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
กรณีความรุนแรง
รับแจ้ง/ประสบเหตุเด็กนักเรียนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่าง ๆ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทาความเข้าใจกับสื่อมวลชน

ประเมินเบื้องต้น/ส่งต่อ

ไม่ถูกดาเนินคดี
สร้างภูมิ/ให้คาปรึกษา

ทีมสหวิชาชีพ

ถูกดาเนินคดี
ผู้ปกครอง

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผอ.สพป./สพม.

ผู้บริหารสถานศึกษา
ออกหนังสือรับรอง
การเป็นนักเรียน
เลขาธิการ กพฐ.

ผอ.สพป./สพม.

ผอ.สพป./สพม.

ผอ.สพป./สพม.

กรณีความรุนแรง
ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วทุกพื้ นที่ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาด
ใหญ่ ไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ ในภาคไหนในประเทศไทยในบริบทสังคม อย่างไรก็ตามความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน
ที่เกิดขึ้นหลายแห่ง อาจมีรูปแบบคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันบ้างตามสถานการณ์ ส่วนสาเหตุบ่มเพาะ และเอื้อต่อการ
เกิดความรุนแรงเหล่านั้น มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันออกไป
ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมหรือการกระทาใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย วาจา จิตใจหรือ
ทางเพศ และนามาซึ่งอันตรายหรือความทุกข์ทรมานต่อผู้ถูกกระทาทั้งด้านร่าง และจิตใจ ในที่นี้ได้แบ่งความรุนแรง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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1. ความรุนแรงทางด้านร่างกาย เช่น การทุบตีทาร้ายร่างกาย ตบ เตะ ต่อย การใช้อาวุธ และการลงโทษ
เด็กนักเรียนที่เกินกว่าเหตุในสถานศึกษาและครอบครัว เป็นต้น
2. ความรุนแรงทางด้านจิตใจ เช่น การใช้คาพูด กิรยิ า หรือการกระทาที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม ด่าว่า
ให้อับอาย การกลั่นแกล้ง ทรมานให้เจ็บช้าน้าใจ การบังคับ ข่มขู่ กักขัง ควบคุม ไม่ให้แสดงความคิดเห็น การหึงหวง
การเลือกปฏิบัติ การเอารัดเอาเปรียบ การตักตวงผลประโยชน์ การถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดู เป็นต้น
3. ความรุนแรงทางเพศ เช่น การถูกละเมิดทางเพศ การพูดเรื่องลามกอนาจาร การแอบดู การจับต้องของสงวน
การบังคับให้เปลื้องผ้า การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความรุนแรง ส่วนหนึ่งจึงต้องมุ่งที่การปรับเปลี่ยนเจตคติหรือความเชื่อเดิม เพื่อให้ทุกคน
เกิดความตระหนักว่า ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ และมีผลกระทบมาก ยอมรับว่าปัญหาความรุนแรงไม่ใช่เรื่อง
ส่วนตัวที่ต้องอับอายหรื อปกปิด แต่ต้องแสวงหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องหาทางแก้ไข ตลอดจน
แสวงหาข้อมูล แนวทางการป้องกันการแก้ไขปัญหา และแหล่งช่วยเหลือต่าง ๆ
มาตรการป้องกัน
การป้องกันการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียนนั้น ไม่ควรทาเพียงเพื่อเพราะต้องการเร่งหาทางออกแบบชั่วคราว
ในเวลาที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จากนั้นก็เงียบหายไป ซึ่งจะไม่สามารถป้องกันแก้ไข ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว และ
รุนแรงในระยะยาวได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนจึงเป็นการป้องกัน และปกป้องเด็ก
นักเรียนจากความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ การละเลยทอดทิ้ง หรือรูปแบบการกระทาต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อร่างกาย จิตใจ พัฒนาการ และศักดิ์ศรีของเด็กนักเรียน ดังนี้
1. สพฐ. และ สพป./สพม. ควรกาหนดเป็นนโยบายให้ทุกสถานศึกษาจัดทาโครงการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
และป้องกันอย่างชัดเจน และเป็นขั้นตอน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น และพัฒนาครูให้เป็นแบบอย่าง สามารถแก้ไข
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เด็กนักเรียนเห็นคุณค่า ศักยภาพของตัวเอง โดยสอดแทรกค่านิยม รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เน้นการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสาคัญ คือ การแก้ไขและป้องกันการใช้ความรุนแรงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนกระตุ้นให้สื่อต่าง ๆ นาเสนอเนื้อหาและผลงานที่สร้างสรรค์
3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึ กษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงที่ เ กิ ด กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นได้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ เช่ น สายด่ ว น Facebook Twitter
Instagram LINE และเว็บไซต์ แจ้งข่าวกรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน/กิจกรรมของสถานศึกษา เป็นต้น
4. ครูจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม สร้างความตระหนักในคุณค่าแห่งตน การมุ่งอนาคต
และความสาเร็จ การคิดวิเคราะห์ การยับยั้งชั่งใจ ทักษะการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น
5. ครู เวรประจ าวัน คณะกรรมการนั กเรียน สารวัต รนักเรียน ยามรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ทุกอาคาร บริเวณจุดอับ และจุดเสี่ยง ตลอดจนดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ทั่วบริเวณ
สถานศึกษา หากมีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดความรุนแรง ให้เร่งรีบดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาทันที เช่น มีคน
แปลกหน้ามาบริเวณหน้าสถานศึกษา พกพาอาวุธ ขับขี่จักรยานยนต์ เป็นต้น
6. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัวเป็นผู้ใกล้ชิด และมีบทบาทสาคัญในการลดแรงกระตุ้นพฤติกรรม
ก้าวร้าว และความรุนแรงในเด็กนักเรียน โดยการขัดเกลาพฤติกรรมลูกตั้งแต่ปฐมวัย เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ลูก
ให้เวลากับลูกอย่างเพียงพอ ไม่ปล่อยปละ ละเลยลูก ในการรับสื่อหรือการคบเพื่อน และเอาใจใส่ในเรื่องต่าง ๆ เมื่อ
พบเห็นลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ควรเพิกเฉย แต่ควรเรียกมาพูดคุยสื่อสารกับลูก ด้วยความรัก และมีเหตุมีผลเป็นหลัก
ว่าสิ่งใดทาได้สิ่งใดทาไม่ได้ เพราะเหตุใด และผลที่จะเกิดตามมานั้นคืออะไร
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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7. ครู ล งโทษเด็ ก นั ก เรี ย นเกิ น กว่ า เหตุ เด็ ก นั ก เรี ย นได้ รั บ ผลกระทบต่ อ ร่ า งกาย และจิ ต ใจอย่ า งรุ น แรง
มีข้อร้องเรียน และเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการสานักการศึกษา
พิ เ ศษ หรื อ ผู้ ที่ มี อ านาจ สั่ ง ให้ ค รู ม าปฏิ บั ติ ง านที่ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/ส านัก บริห ารงานการศึ ก ษาพิเศษ
โดยไม่ชักช้า และเร่งดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว
8. เด็กนักเรียนถูกกระทาด้วยอาวุธปืน มีด และของมีคมอื่นใด ถูกแขวนคอ ถูกกรอกยาพิษ ถูกกักขังบริเวณ
จากเด็กนักเรียนด้วยกันเองหรือจากบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือสูญเสียชีวิต
ในสถานศึกษา อันเนื่องจากผู้อานวยการสถานศึกษาปล่อยปละ ละเลย ในการกากับ ดูแล ตรวจตรา มีข้อร้องเรียนและ
มี ก ารเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ สาธารณะอย่ า งกว้ า งขวาง ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/ผู้ อ านวยการ
สานักการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีอานาจ สั่งให้ครูมาปฏิบัติงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ โดยไม่ชักช้า และเร่งดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว
9. สถานศึกษาต้องดาเนินการเลือกตั้ง ระงับเหตุภยันตรายจากบุคคลภายนอกจากการใช้ความรุนแรง
10. หากมีการลงโทษเด็กนักเรียนที่รุนแรงเกินกว่าเหตุด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม จะถือว่า ผู้อานวยการโรงเรียน/
ผู้ อานวยการเขตพื่น ที่การศึกษา/ผู้ อานวยการการศึก ษาพิเศษ ขาดความเอาใจใส่ ในการปฏิบัติห น้าที่และอาจถูก
ดาเนินการทางวินัยตามสมควร
11. กรณีครูลงโทษเด็กนักเรียนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ให้ผู้อานวยการโรงเรียนเข้าไปตรวจดู รายงานต้นสังกัด
ตามลาดับ และให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาแก่เด็กนักเรียนตามสมควร
แนวทางการช่วยเหลือ
1. กรณีเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียง ครูผู้ประสบเหตุพิจารณาว่าเหตุการณ์นั้น ๆ
รุนแรงเพียงใด สามารถหยุดพฤติกรรมของเด็กนักเรียนได้ด้วยตนเองหรือไม่เพียงใด หากเกินกาลังให้หาคนช่วยเหลือ
ในการระงับเหตุแล้วแจ้งให้ครูที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที
2. ครูที่ปรึกษา/ครูผู้ประสบเหตุ พูดคุย ให้กาลังใจ สร้างความไว้วางใจแก่เด็กนักเรียน รอจนเด็กนักเรียน ผ่อน
คลายลง ประสานเชิญผู้ปกครองมาพบเด็กนั กเรียนที่ส ถานศึกษา เพื่อรับทราบข้อเท็จ จริงจากคาบอกเล่ าของเด็ก
นักเรียนด้วยตนเองแล้ว ร่วมกันแสวงหาแนวทางช่วยเหลือเด็กนักเรียนไม่ให้กลับไปกระทาพฤติกรรมความรุนแรงขึ้นอีก
3. หากคู่กรณีอยู่ ในสถานศึกษาเดียวกันให้ห ลีกเลี่ ย งการเผชิญหน้ากัน และเมื่อความขัดแย้งลดลงครูฝ่ าย
ปกครองจึงจัดให้ทั้งสองฝ่ายได้พบ เพื่อปรับความเข้าใจ และสร้างความรักความสามัคคีกัน
4. หากคู่ ก รณี เ ป็ น บุ ค คลภายนอกสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามอบหมายบุ ค ลากรที่ เ หมาะสมเป็น
ผู้ดาเนินการในการแก้ไขปัญหา
5. จัดให้มีเด็กนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสาหรับเด็กนักเรีย นที่อยู่ระหว่างปรับพฤติกรรม คอยช่วยเหลือ แนะนา
และให้คาปรึกษา
6. ประสานทีมสหวิชาชีพ ในกรณีต้องส่งต่อภายนอก
7. กรณีเหตุการณ์รุ น แรง ให้ ร ายงานข้อมู ล รายละเอีย ดเบื้ องต้น อย่ างเป็น ทางการภายใน 24 ชั่ว โมง ถึง
ฉก.ชน.สพป./สพม.
8. เมื่อเด็กนักเรียนถูกเจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมตัว หรือมอบตัว ทางสถานศึกษาต้องออกหนังสือรับรองการเป็น
เด็กนักเรียนให้
9. กรณีต้องการประกันตัวนักเรียน สามารถใช้ตาแหน่งหน้าที่ของข้าราชการในการประกันตัวได้
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มาตรการการดาเนินงานของผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ.
1. กรณีเด็กนักเรียนถูกดาเนินคดี ผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. รายงานให้ เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที
2. มอบหมายทีมผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ ให้รายงานผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. ให้รายงานเลขาธิการ
กพฐ. ทราบทันที และทาความเข้าใจกับสื่อมวลชน
5. ผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. มอบเป็นนโยบาย และสั่งการแก่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อปฏิบัติ
เป็น
แนวทางเดียวกัน
แหล่งช่วยเหลือ
1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
3. สถานพยาบาล
4. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร.1669
5. สถานีตารวจ
6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7. นักจิตวิทยา
8. ศาลเยาวชนและครอบครัว
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา
โรงเรียนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกินกว่าที่กระทรวงศึกษาฯ กาหนด
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูรับเรื่อง
และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

เชิญผู้ที่มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่กระบวนการเจรจา/
สร้างความเข้าใจ

ยุติเรื่อง

ไม่ยุตเิ รื่อง
รายงานผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

ติดตาม/กาหนดมาตรการป้องกัน

กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา
การไม่ได้รั บ ความเป็ น ธรรม หมายถึง การที่เด็กนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ ปกครองไม่ได้รับสิ ทธิ ต ามที่
กฎหมายก าหนดให้ ไ ด้ รั บ การปฏิบั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ยมกั น โดยได้ รั บ การปฏิ บั ติห รือ ถู ก ละเว้ นจากสถานศึ ก ษาอย่าง
ไม่เป็นธรรม ขาดความเสมอภาค ซึ่งเป็นผลให้เสียโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรการป้องกัน
1. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 กฎกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. ตามลาดับสถานศึกษากาหนด
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการป้องกันการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
3. สถานศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ครู บิดา มารดา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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4. ผู้บริหารสถานศึกษาติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
5. สถานศึกษาเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เพื่อมี ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
6. ตามนโยบายของ สพฐ. ปี ง บประมาณ 2563 นโยบายที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดการเหลื่อมล้าทางการศึกษา แบ่งเป็น
6.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทกับพื้นที่
6.2 การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่
6.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
6.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
แนวทางการช่วยเหลือ
การเรียกเก็บเงินจากเด็กนักเรียนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่กระบวนการเจรจา และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
3. หากการดาเนินการยังไม่ได้ข้อยุติ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
4. สถานศึกษาติดตามความคืบหน้าเพื่อหาทางกาหนดมาตรการในการป้องกัน และให้ความช่วยเหลือต่อไป
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา
เด็กนักเรียนออกกลางคัน
สารวจเด็กนักเรียน
ที่มีแนวโน้มออกกลางคัน/ออกกลางคัน

วิเคราะห์สาเหตุและวางแผนแก้ไขปัญหา

ประสานเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน

ติดตามและสรุปผล

เด็กนักเรียนออกกลางคัน
การออกเรียนกลางคัน หมายถึง การที่เด็กนักเรียนหายไปจากระบบสถานศึกษา ขาดการติดต่อกับครูที่ปรึกษา
หรือครูผู้สอน จนพ้นสภาพการเป็ นนั กเรีย นก่อนเรียนจบหลั กสู ตรที่กาหนดไว้ โดยมีสาเหตุมาจากตัวเด็กนัก เรียน
ครอบครัว สถานศึกษา หลักสูตร สภาพแวดล้อมและสังคม (นิพนธ์ แก้วเกิด : 2555)
มาตรการป้องกัน
1. สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ. และกระทวงศึกษาธิการ
2. สถานศึกษากาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการป้องกันเด็กนักเรียนออกกลางคัน
3. สถานศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และแนวทางดาเนินการในการช่วยเหลือและติดตามเด็ก
นักเรียนมาเรียน
4. สถานศึกษาดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อหาทางช่วยเลหือเด็ก
นักเรียนที่ประสบปัญหาและอาจออกเรียนกลางคัน
5. สถานศึกษาติดตาม ผลการดาเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน
แนวทางการช่วยเหลือ
1. สารวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มออกเรียนกลางคัน และเด็กนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน
2. สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแยกปัญหาและร่วมหาทางช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาแต่ละด้าน
3. ให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และประสานเครือข่าย ผู้นา/แกนนาชุมชน เพื่อติดตามเด็กนักเรียนให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
4. ติตตาม และสรุปผลการช่วยเหลือเด็กนักเรียนออกเรียนกลางคัน
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา
เด็กนักเรียนติด 0 ร และ มส.
สารวจ/จัดทาข้อมูลเด็กนักเรียนที่ติด 0 ร และ มส.

แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

ประชุมวิเคราะห์สาเหตุและวางแผนเพื่อแก้ปัญหา

ดาเนินการแก้ปญ
ั หา
กากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ

เด็กนักเรียนติด 0 ร และ มส.
มาตรการป้องกัน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวัด และประเมินผลการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. ประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้ทราบถึ งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ครูผู้สอนแจ้งระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กนักเรียนทราบ
4. จัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานความรู้ สอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
แนวทางการช่วยเหลือ
1. ครูฝ่ายทะเบียนวัดผล สารวจจัดทาข้อมูลเด็กนักเรียนที่ติด 0 ร และ มส. และแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
ผลการเรียนของเด็กนักเรียน
2. ประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุ และวางแผนหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนติด 0 ร และ มส.
3. ดาเนิน การแก้ปั ญหาเด็กนั กเรี ย นติด 0 ร และ มส. ตามระเบียบว่าด้ว ยการวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. กากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนติด 0 ร และ มส.
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูรับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ

ตรวจสอบข้อมูล ประเมินปัญหา
ให้การปรึกษาเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน

ไม่แน่ใจ

ส่งตรวจร่างกายสถานพยาบาล

ใช่
ครูให้คาปรึกษา/ช่วยเหลือ
จัดการศึกษาทางเลือกสาหรับ
เด็กก้าวพลาด

ส่งพบแพทย์
หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้คาปรึกษาแก้ผุ้ปกครอง/ครอบครัว

จัดทา/จัดเก็บข้อมูล การดาเนินการ
สรุป/ติดตามผลการทางาน
รายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน หมายถึง เด็กนักเรียนที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ไม่ได้มีการวางแผนจะให้เกิด โดยมี
สาเหตุจากการไม่มีความรู้ขึ้น ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และการคุมกาเนิด การถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์
ตลอดจนความไม่พร้อมในด้านภาวะต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การไม่รับผิดชอบของบิดาเด็กในครรภ์ เป็นต้น
มาตรการป้องกัน
1. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เอาใจใส่เด็กนักเรียน
อย่างใกล้ชิด และต้องทางานเป็นทีม
2. สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนถึงแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษาในการป้องกันแก้ไข ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เบื้องต้น และตั้งครรภ์ในวัยเรียน
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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3. จัดทาฐานข้อมูลเด็กนั กเรียนทุกคนตามกระบวนการคัดกรองระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน รวมทั้ง
มีรายชื่อเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยแจ้งผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
ให้ ทราบ และเฝ้ าระวังช่วยเหลื อเด็กนักเรี ยนที่มีปัญหา โดยการจัดการศึกษาด้ว ยรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม
หากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้ส่งต่อจะเป็นภายในหรือภายนอกแล้วแต่กรณี
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเรื่องเพศศึกษาตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนักเรียน
5. ให้สถานศึกษากาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนหญิงและเด็กนักเรียนชายกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเชิงลึก และวิธีการที่หลากหลายทันสมัย
แนวทางการช่วยเหลือ
1. ตรวจสอบข้อมูลเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ครูให้การแนะนาและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเบื้องต้นทั้งสองฝ่าย และบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01
3. พาเด็กนักเรียนตรวจร่างกาย
4. เชิญผู้ปกครองของคู่กรณีหรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ ผู้ที่เด็กนักเรียนร้องขอมาพูดคุยรับทราบเหตุการณ์
และให้คาปรึกษา
5. จัดผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งเพื่อวางแผนการช่วยเหลือ และทีมสหวิชาชีพ เช่น สพท. สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว โรงพยาบาล เป็นต้น
7. ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ ให้กาลังใจ หรือจัดการศึกษาทางเลือก หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ สาหรับ
เด็กก้าวพลาด
8. สถานศึกษาต้องไม่ผลักดัน ให้เด็กนักเรียนออกจากสถานศึกษา หาทางช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามความ
เหมาะสม รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งประสานทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือ/ส่งต่อ
9. สรุปรายงานผู้บริหารสถานศึกษา
แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ
แหล่งช่วยเหลือ
1. สถานพยาบาล
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อเด็กก้าวพลาด ของ ฉก.ชน.สพฐ.
4. แนวทางการดูแลท้องไม่พร้อม กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
ภาวะจิตเวช
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู ได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ
เด็กนักเรียนมีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช/ฆ่าตัวตาย

ตรวจสอบข้อมูล ประเมินปัญหาและประเมินปัญหาสุขภาพจิต/
จิตเวช/ฆ่าตัวตาย และบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01

พบปัญหาสุขภาพจิต/

แจ้ง ทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.

ไม่

ติดตามเฝ้าระวัง

จิตเวช/ฆ่าตัวตาย
ใช่

เร่งด่วน ส่งพบแพทย์

ประสานพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ไม่เร่งด่วน สังเกตอาการช่วยเหลือด้านร่างกาย
และจิตใจ กรณีประเมินพบมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
หรือเสีย่ งได้รับอันตราย
ประสานการช่วยเหลือส่งต่อทีมสหวิชาชีพ

จัดทา/จัดเก็บข้อมูล การดาเนินการของสถานศึกษา
สรุปผลการทางาน
รายงาน สพป./สพม./สพฐ. และผูเ้ กี่ยวข้อง
ตามกรณี

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ภาวะจิตเวช
ปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช ฆ่าตัวตาย ส่งผลกระทบต่อสังคม และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
สังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ถ้าขาดการจัดการดูแลที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดการเจ็บป่วย การฆ่าตัวตาย ทาให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศ
ภาวะทางจิตเวช หมายถึง ผู้ที่มีการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านอารมณ์ความคิดหรือพฤติกรรม ซึ่งผู้นั้น
ต้องได้รับการช่วยเหลือ เพราะถ้าปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้
มาตรการป้องกัน
1. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูที่ปรึกษาดูแล เอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ ชิด
จะทาให้มีโอกาสรับรู้ปัญหา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาย้าให้ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนประเมิน และสังเกตเด็กนักเรียนในทุกครั้งก่อนการสอนหรือ
ทากิจกรรม
3. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตในสถานศึกษา
4. พัฒนาครูที่ปรึกษาให้เป็นครูแนะแนว และนักจิตวิทยาประจาชั้นเรียน
5. การใช้เครื่องมือประเมิน/วัดสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
แนวทางการช่วยเหลือ
1. ครูตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกข้อมูล
และการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01
2. รายงานผู้บังคับบัญชา ร่วมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
4. เชิญผู้ปกครอง/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ เด็กนักเรียนร้องขอมาพูดคุย และให้คาปรึกษา
5. กรณีเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช ก้าวร้าว ความรุนแรง เสี่ยงต่อการทาร้ายผู้อื่น ทาร้ายตนเอง
หรือได้รับอันตราย ประสานทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือ/ส่งต่อเด็กนักเรียน
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการแก่ผู้บริหาร
7. บันทึกในสมุดหมายเหตุประจาวันของสถานศึกษา
8. จัดทาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่อไป
ข้อสังเกต
ในการประเมิน ถ้าพบอาการที่อาจเกิดอันตรายแก่ตัวเด็กนักเรียน หรือผู้อื่นได้ จะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
และเร่งด่วนให้ประสาน การส่งต่อ คือ
1. ระดับความรู้สึกตัว สับสน งุนงง ไม่ค่อยรู้สึกตัว หรือไม่รู้สึกตัว
2. ลักษณะที่ปรากฏ มีพฤติกรรมรุนแรง เช่น เอะอะ ก้าวร้าว หรือไม่เป็นมิตร พกอาวุธ แสดงท่าทางต่อสู้ หรือ
มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา หรือเกือบตลอดเวลา ระมัดระวังตัวมาก หวาดระแวง หรือหวาดกลัว
3. มีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง (โดยจะร่วมกับความคิด หรือความพยายามฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ตาม) อารมณ์
โกรธ โดยเฉพาะอารมณ์โกรธที่เด็กนักเรียนควบคุมไม่ได้
4. ความคิด มีความคิดจะฆ่าตนเองหรือฆ่าผู้อื่ น หวาดระแวงว่าจะมีคนมาทาร้าย ความรู้สึกผิด ความคิดว่า
ตนเองไร้ค่า หมดหวัง ขาดที่พึ่ง และโดดเดี่ยว
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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5. การรับรู้ (perception) มีประสาทหลอนทางหูเป็นเสียง ตาหนิ เสียงด่า เสียงสาปแช่ง เสียงขู่จะทาร้าย หรือ
เสียงสั่งให้กระทาพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะให้ทาร้ายตนเองหรือผู้อื่น เห็นภาพหลอน เช่น ภาพปีศาจมาหลอกหลอน
หรือภาพคนถืออาวุธจะทาร้าย รวมทั้งการแปลสิ่งเร้าผิด เช่น เห็นกิ่งไม้ใกล้ ๆ ตัวเป็นงูพิษกาลังจะกัดตน เป็นต้น
แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที กรณีเร่งด่วน
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานทีมสหวิชาชีพ ช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม./สพฐ. และเลขาธิการ กพฐ. ทันที
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ
แหล่งช่วยเหลือ
1. สถานพยาบาล
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
3. สถานีตารวจในพื้นที่
4. โรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
เด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต
รับแจ้ง/ประสบเหตุเด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน ให้คาแนะนาปรึกษา
เชิญผู้ปกครอง/เยี่ยมบ้าน
สืบเสาะข้อเท็จจริง หาแนวทางแก้ไข
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน

ผู้ปกครอง
ปรับพฤติกรรม

จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ/เสริมแรง
ดีขึ้น

ติดตาม ประเมินผล เป็นระยะ

ไม่ดีขึ้น
ทีมสหวิชาชีพ

เลขาธิการ กพฐ.

ผอ.สพป./สพม.
ทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.
ติดตามผล

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
นักเรียนเล่นพนัน
รับแจ้ง/ประสบเหตุเด็กนักเรียนเล่นการพนัน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทีมสหวิชาชีพ

ประเมินเบื้องต้น/ส่งต่อ

ไม่ถูกดาเนินคดี
สร้างภูมิ/ให้คาปรึกษา

ถูกดาเนินคดี
ผู้ปกครอง

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.สพป./สพม.

ติดตาม/ประเมินผล

ทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.
ดูแล/ช่วยเหลือ

ติดตามผล

เด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/เล่นพนัน
เด็กนักเรียนติดเกม (สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) หมายถึง เด็กนักเรียน
ที่
หมกมุ่นกับการเล่นเกม/หมกมุ่นในการใช้สื่อลามกอนาจาร ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร หรือหมกมุ่น ใน
กิจกรรมคาราโอเกะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จนไม่สามารถควบคุมตนเองในเวลาที่กาหนด ถ้าไม่ได้เล่น จะ
กระวนกระวายใจมาก บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน จนส่งผลกระทบต่อตัวเด็กนักเรียน ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพลเมืองในสังคม (ดู
รายละเอียดในภาคผนวก กฎกระทรวงประกอบพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551)
เด็กนักเรียนเล่นพนัน หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมเล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุม
ในวงการพนั น ประพฤติตนไม่ส มควรกับ สภาพการเป็น เด็ก นักเรียน มีพฤติกรรมการเล่ นเอาเงิน และสิ่ งของมีค่า
ด้วยการเสี่ยงโชค หรือใช้ความสามารถโดยคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความชานาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และ
ฝีมือ รวมทั้งเสี่ยงโชค ถ้าเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมเล่นการพนันจนติดเป็นนิสัย จะส่งผลให้เด็กนักเรียนขาดความซื่อสัตย์
ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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มาตรการป้องกัน
1. สถานศึกษากาหนดมาตรการป้องกัน โดยจัดทาระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยความประพฤติ เด็กนักเรียน
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
2. สถานศึกษากาหนดมาตรการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์
และโทษของการเล่ น เกม การใช้ สื่ อ ออนไลน์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ใ นเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต โดยส่ ง เสริ ม การจัดอบรม
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และสังคม จัดค่ายกิจกรรม จัดโครงการหยุดการพนัน เปิดโอกาสให้เด็ก
นักเรียนได้ค้นพบ และแสดงศักยภาพเชิงบวก กิจกรรมจิตอาสา สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กนักเรียนได้ทากิจกรรมตาม
ความถนัด และความสนใจสนใจ เป็นการป้องกันมิให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ และส่งเสริมให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวสร้างให้
เด็กนักเรียนห่างไกลการพนัน ห่างไกลการติดเกม เป็นต้น
3. สถานศึกษากาหนดมาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมเร่งรัดพัฒนาครูประจาชั้น
ให้สามารถทาหน้าที่ได้ทั้งครูปกครองและครูแนะแนว เพื่อช่วยเหลือ สร้างเจตคติที่ดีในการปรับพฤติกรรมของเ ด็ก
นักเรี ย นในการใช้เครือข่ายอิน เตอร์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิชาการ อาจมอบหมายงานให้เด็กนักเรียนได้ใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ท้าทาย เสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รวมถึง
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในโรงเรียน
4. สถานศึกษากาหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กนักเรียนเรื่องการเล่นเกม/
สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์/เล่นพนัน สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการกากับ ดูแล ติดตามพฤติกรรมของเด็ก
นักเรียนขณะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิชาการ
5. มาตรการเฝ้าระวังโดยสถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายในรูปแบบ สหวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตารวจ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันเฝ้าระวัง และขอความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายช่วยดูแลเด็กนักเรียนในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต วิชาชีพ การสืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และการดูกีฬาผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพื่อป้องกันการเล่นการพนันในระบบกีฬา เป็นต้น
แนวทางการช่วยเหลือ
1. เร่งรัดพัฒนานักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา ให้ความรู้ครูที่ปรึกษา/ครูแ นะแนว ในการเป็นผู้ให้คาแนะนา
คาปรึกษาวิธีการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาหาแหล่งเรียนรู้ โดยให้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมานาเสนอ
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสนในด้านอื่น ๆ จะได้ไม่มุ่งเล่นเกมเพียงอย่างเดียว
2. เน้นการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง พบปะพูดคุย เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหา หรือใช้วิธีการเยี่ยมบ้าน เพื่อ
สืบเสาะหาข้อเท็จจริง หาแนวทางการแก้ไข เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
ปรับพฤติกรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และการเสริมแรงอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง
3. กาหนดรูปแบบและวิธีการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยเน้นการปรับพฤติกรรม
แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างสม่าเสมอ และมีการติดตามประเมินผลพฤติกรรมเป็นระยะ หากพบว่าเด็กนักเรียนยังมี
พฤติกรรมติดเกม/ติดสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน ให้สถานศึกษาประสานความ
ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพให้ความช่วยเหลือต่อไป
4. สถานศึกษาจัดทาระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยความประพฤตินักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กาหนด
ความประพฤติของนั กเรี ย นและนั กศึ กษา พ.ศ. 2548 เพื่อการเน้นภารกิจ เช่น หากพบว่าเด็ก นักเรียนยังไม่ป รั บ
พฤติกรรมติดเกม/ติดสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์/เล่นพนัน ให้สถานศึกษาประสานทีมสหวิชาชีพให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

27

5. เร่งรัดจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับสถานศึกษา โดยผู้อานวยการสถานศึกษา
กาหนดนโยบาย ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกรอบทิศทางการดาเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดนโยบาย ประสาน
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกรอบทิศทางการดาเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
ระดับ สพฐ.และระดับกระทรวง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกากับ ดูแล การถูกล่วงละเมิดทางเพศอันอาจเกิดจากการเล่นพนัน/
สื่อลามกอนาจาร เป็นต้น
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
เด็กนักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง
รับแจ้ง/ประสบเหตุเด็กนักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง
สอบถามนักเรียน พูดคุย

แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง

บันทึกแบบการรับแจ้งเหตุ

เยี่ยมบ้าน/สอบถามบุคคลแวดล้อม

บันทึกสมุดหมายเหตุรายวัน

ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

รายงานเบื้องต้นให้ สพป./สพม. ทราบทันที
ระดับ สพป./สพม. รับแจ้งเหตุ
ประสานทีมสหวิชาชีพ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

รายงานเบื้องต้นไปยัง สพฐ.

ประเมินผล วิเคราะห์สถานการณ์ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
ประสานพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
คุม้ ครองนักเรียน
ดาเนินการสงเคราะห์
และคุ้มครอง

ให้ความช่วยเหลือ
ติดตามประเมินสถานการณ์
สรุปเรื่อง/รายงานข้อมูล สพฐ.
ส่งต่อ/ประสานงานสถานศึกษา
ที่เข้าศึกษาต่อ/สถานสงเคราะห์/
สถานพัฒนาฟื้นฟู

ติดตามประเมินผลสาเร็จ

คุ้มครองและช่วยเหลือได้

ยังมีปัญหา/ไม่สามารถคุ้มครองได้

ยุติเรื่อง

ดาเนินการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน
วิธีการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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เด็กนักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง
จากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร และท่ามกลางกระแส
เศรษฐกิจสังคมที่มุ่งพัฒนาบ้านเมือง ทาให้ขาดการดูแลส่งผลกระทบต่อปัญหาที่ เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคม ทาให้
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เด็กนักเรียนถูกทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลย ปล่อยให้คนแก่หรือเครือญาติคอยดูแล
รวมไปถึงเด็กนักเรียนที่ถูกปล่อยทิ้งให้มีชีวิตอยู่ตามลาพังหรื อบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ให้ความสาคัญ
เพิกเฉย ไม่สนใจ ก่อให้เกิดปัญหากับเด็กนักเรียน ปัญหาของสังคม เด็กนักเรียนมีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน
กลายเป็นการทารุณกรรมที่นาไปสู่การทารุณในรูปแบบอื่นได้อีก เช่น การลักพาตัวเด็ก การใช้แรงงานเด็ก การค้า
ประเวณี เป็นต้น
ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรี ยนจาเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมดูแลและช่วยเหลือ ครูรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้า น การคัดกรอง การป้องกัน
การแก้ปัญหา การให้คาปรึกษา และการส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียนด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะ
ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนมีคุณ ภาพและมีภูมิคุ้มกัน การดาเนินชีวิตของเด็กนักเรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถอยู่ในสังคมอย่าง
ปลอดภัย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญของปัญหา และร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
มาตรการป้องกัน
1. ครูรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การป้องกัน การแก้ปัญหา และการให้
คาปรึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ กากับ และติดตาม ให้ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน หมั่นสังเกตพฤติกรรม และสภาพ
ร่างกายเด็กนักเรียนทุกครั้งก่อนทาการสอน
3. การส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียนด้านความสามารถตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของเด็ก
นักเรียน ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต
มี
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีการตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถอยู่ใน
สังคมอย่างปลอดภัย
4. หน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญกับปัญหา และร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
แนวทางการช่วยเหลือ
1. ผู้บริหารสถานศึกษารับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ นาเด็กนักเรียนมาบันทึกข้อเท็จจริง สอบถามข้อเท็จจริง
และบันทึกข้อมูลโดยละเอียด
2. จัดทาบันทึกรับแจ้งเหตุพร้อมประวัติและภาพถ่ายเด็กนักเรียน
3. แต่งตั้งคณะทางานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน สอบถามบุคคลแวดล้อม เช่น
เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องของเด็กนักเรียน หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
4. รายงาน ฉก.ชน.สพป./สพม. ทีมสหวิชาชีพ และเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546
5. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ เงินทุนการศึกษา ปัจจัย พื้นฐานในการดารงชีวิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นต้น
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6. เมื่อสถานการณ์เด็กนักเรียนดีขึ้น สถานศึกษาต้องดาเนินการ ป้องกัน และพัฒนาในสภาพปัญหาต่อไป เช่น
การกาหนดบริเวณปลอดภัย การเสริมทักษะการดูแลเด็กนักเรียน ทักษะการจัดการกับปัญหา และทักษะทางสังคม
ให้กับผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายชุมชนในการช่วยเหลื อ หรือแจ้งเบาะแสเบื้องต้นในการร่วมกันป้องกัน
ปัญหา
แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. รับแจ้งเหตุจากสถานศึกษาและบุคคลอื่น ๆ
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน
3. ทีมเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป./สพม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เยี่ยมบ้าน สอบถามบุคคลแวดล้อม ร่วมกับทีม
สห
วิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินผล วิเคราะห์สถานการณ์ และตรวจสอบข้อเท็จจริง
5. ประชุมผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และทีมสหวิชาชีพ ร่วมปรึกษาเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อดาเนินการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียนต่อไป
6. ติดตามประเมินสถานการณ์เป็นระยะ ๆ
7. การติดตามประเมินผลในการส่งต่อ ซึ่งสามารถดาเนินการได้ 2 วิธี คือ
7.1 กรณียุติเรื่อง ดาเนินการเมื่อเด็กนักเรียนคนดังกล่าวได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ
7.2 กรณีปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ เด็กนักเรียน หลังจากพบว่าเด็กนักเรียนยังมี
ปัญหา ไม่สามารถคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการแก้ไขปรับเปลี่ ยน วิธีการในการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่อไป
แหล่งช่วยเหลือ
1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300
2. สถานพยาบาล
3. สถานีตารวจ
4. องค์กรเพื่อการกุศล
5. บ้านพักเด็กและครอบครัว เพิ่มโครงการมอบบ้านให้กับเด็กนักเรียนตามโครงการจิตอาสาเราทาดีด้วยหัวใจ
ของ สพฐ.
6. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
8. ศึกษาสงเคราะห์
9. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
ยาเสพติด
รับแจ้ง/ประสบเหตุเด็กนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทีมสหวิชาชีพ

ประเมินเบื้องต้นและส่งต่อ

สร้างภูมิคุ้มกัน

กลุ่มติด

กลุ่มเสพ/ติด

กลุ่มเสี่ยง
ไม่รุนแรง

รุนแรง

ให้คาปรึกษา

บาบัด

ถูกควบคุมตัว

สอบถามนักเรียน พูดคุย
โรงพยาบาล

ผอ.สพป./สพม.

เลขาธิการ กพฐ.

ทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.
ดูแล/ติดตามผล

ยาเสพติด
ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น หรือวัตถุใด เมื่อเสพเข้าสู่
ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ในลักษณะ
สาคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลาดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจ
อย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
มาตรการป้องกัน
1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้เด็กนักเรียน
2. จัดกิจกรรมการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
4. การดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ควรให้เด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน โดยมีครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน ให้คาแนะนาและดูแล
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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5. สถานศึกษาต้องดาเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ.
6. สร้างเครือข่ายภายนอกในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา เช่น โครงการครู DEAR, โครงการ 1 โรงเรียน
1 ตารวจ และโครงการตาสับปะรด เป็นต้น
7. จัดตั้งชมรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE และเพื่อนช่วยเพื่อน
8. ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
แนวทางการช่วยเหลือ
1. ครูที่ปรึกษาคัดกรองเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน และการคัดกรองนักเรียน ออกมา 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้า
2. หากครูที่ปรึกษาพบเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และมียาเสพติดไว้ในครอบครองให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2.2 ดาเนินการตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสพ โดยเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา
2.3 ติดตามผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล การดาเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ
2.4 สถานศึกษารายงาน สพป./สพม.
3. กรณีพบว่านักเรียนเป็นผู้ค้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดาเนินการตามกฎหมาย
4. กรณีเด็กนักเรียนถูกควบคุมตัวหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สถานศึกษาดาเนินการออกหนังสือรับรอง
การเป็นนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ
แหล่งช่วยเหลือ
1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
3. สถานพยาบาล
4. สถานีตารวจ
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ปปส.
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
อุปทานหมู่
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู ได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ
เด็กอุปทานหมู่
คัดกรองเด็กนักเรียน
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งผู้ปกครอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามสภาพ

ตรวจสอบข้อมูล ประเมินปัญหา
สถานการณ์ และบันทึกตาม
แบบรายงาน ฉก.01

พบปัญหาอุปทานหมู่

ไม่

แยกเด็กนักเรียนปกติออกจาก
กลุ่มที่เกิดอุปทานหมู่

ใช่

แยกเด็กนักเรียนคนแรกทีเ่ กิดอาการออกมาจากกลุม่
สังเกตอาการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้การช่วยเหลือด้านร่างกาย จิตใจ ให้คาปรึกษา

ส่งต่อสถานพยาบาล

อาการไม่ดีขึ้น

แยกเด็กนักเรียนคนแรกทีเ่ กิดอาการออกจากเด็ก
นักเรียนที่มีอาการ สังเกตอาการ ให้การช่วยเหลือ
ด้านร่างกาย จิดตใจ ให้คาปรึกษา

นาเด็กนักเรียนเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จัดทา/จัดเก็บข้อมูล การดาเนินการของสถานศึกษา
สรุปผลการทางาน
รายงาน สพป./สพม./สพฐ. และผูเ้ กี่ยวข้อง ตามกรณี
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อุปทานหมู่
อุปทานหมู่ เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่มีความเชื่อร่วมกัน และมีการแสดงออก
อาการทางร่างกายกลุ่มนักเรียนที่มักพบอาการ มักพบในนักเรียนเพศหญิงมากกว่านักเรียนเพศชาย มักเกิดกับบุคลที่มี
สภาพจิตใจไม่มั่นคง เกิดการคล้อยตามได้ง่าย
สาเหตุการเกิดอาการ อาการอุปทานหมู่ มักมีสาเหตุเกิดจากความรู้สึกคิดภายในจิตใจ เป็นการแสดงออกทาง
ภาวะความเครียด อาจเกิดจากผลกระทบจากภูมิหลัง สภาพครอบครัว อาการหวาดกลัวบางสิ่ง วิตกกังวล รู้สึกตื่นเต้น
ต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ได้เห็น ได้ยิน และได้ฟังที่มีต่อสภาพแวดล้อมนั้น ๆ
ลักษณะอาการ ปวดศีรษะ มึนงงศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง เกร็งท้อง อ่อนเพลีย ง่วง เจ็บปวดในคอ หายใจ
ลาบาก หรือหายใจหอบเร็ว (Hyperventilation or Difficulty Breathing) ชักเกร็งตัว เป็นลม หมดสติ อาการเหล่านี้
คงอยู่เพียงชั่วคราว มีการแพร่กระจายอาการไปสู่คนอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และมีการฟื้นตัวเร็วกลับมาเป็นปกติ
ซึ่งเมื่อตรวจทางการแพทย์แล้วไม่พบว่ามีสาเหตุมาจากโรคทางกาย
วิธีดูแลเบื้องต้น คือ แยกเด็กนักเรียนคนแรกที่แสดงอาการอุปทานหมู่ออกจากกลุ่ม และควรแยกเด็กนักเรียน
ที่มีอาการทุกคนออกจากกัน โดยการจัดให้ เด็กนักเรียนอยู่ในห้องที่สงบ เพื่อระงับอาการที่เกิดจากสติอารมณ์ วิธีดูแล
ตามอาการนักเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาการไม่ร้ายแรง ครูประเมินอาการเด็กนักเรียนเบื้องต้น รักษาตามอาการ โดยทาให้ร่างกาย
ผ่อนคลาย ได้พักผ่อนสักพัก ให้อาการจะดีขึ้นตามลาดับ
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ มอาการร้ า ยแรง หากพบว่า เด็กนักเรียนได้รั บบาดเจ็ บ มีการทาร้ ายร่ า งกาย ให้ ครูท าการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วรีบนาส่งแพทย์ทันที
ข้อพึงสังเกต หากสังเกตว่า เด็กนักเรียนมีอาการหายใจเร็วผิดปกติ ให้ครูรักษาด้วยการใช้ถุงกระดาษครบหน้า
เพื่อให้เด็กนักเรียนหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซต์เข้าไป จะช่วยทุเลาอาการลงได้ตามลาดับ
วิธีดูแลหลังอาการยุติ ในการปฐมพยาบาลและประเมินอาการ เมื่อ เด็กนักเรียนมีอาการดีขึ้นจนเป็นปกติ
หากแต่เข้ากลุ่ มอาจเกิดอาการซ้าได้อีก ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับความเชื่อยังคงมีอยู่ ดั งนั้นการประเมินสภาพจิตใจ ร่ว มกับ
สภาพแวดล้อม หรือพูดคุยโดยการใช้กระบวนการให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (การรักษาด้วยจิตบาบัด)
จะช่วยคลายความกังวลหรือความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการซ้า อาจทาได้โ ดยให้เด็กนักเรียน
หยุดเรียนชั่วคราว โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่แสดงอาการคนแรก ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและแสดงอาการร่วมต่อผู้อื่น
มาตรการป้องกัน
1. ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/ครูผู้ดูแลนักเรียน ศึกษาข้อมูลเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยเครื่องมือคัดกรอง
นักเรียน เช่น แบบประเมิน SDQ แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แบบสารวจความเครียด แบบสังเกตพฤติกรรม
เป็นต้น ประกอบกับทางานร่วมกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยทาการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อประเมิน
พฤติกรรม ศึกษาภูมิหลังเด็กนักเรียน และร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด
2. บทบาทครูแนะแนว ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ด้วยกระบวนการการให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม เพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจเบื้องต้นของเด็กนักเรียน และเร่งรัดให้ความรู้ครูในโรงเรียนเกี่ยวกับวิธีดูแลสุขภาวะ
ทางจิตเบื้องต้น ให้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนที่ดี
3. ครูแนะแนวนากระบวนการรูปแบบ YC เพื่อนที่ปรึกษา ในการเข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียน ร่วมพูดคุยกับเด็ก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
4. สถานศึกษาเผยแพร่ ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เด็กนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง โดยจากจัดโครงการ/กิจกรรม ตาม
ความเหมาะสม ทางานร่วมกับสหวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยาคลี นิค ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมีส่วนร่วม
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ในการสร้างความเชื่อที่ถูกต้อง การอุปทานหมู่ให้ เด็กนักเรียนมีเจตคติที่ดี เสริมสร้างเจตคติที่ดี ให้ เด็กนักเรียนมีการ
ตระหนักรู้ ยอมรับนับถือตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรย้าให้ครูประจาวิชาครูที่ปรึกษาครูประจาหอหมั่นสังเกตสภาพร่างกายและจิตใจของ
เด็กนักเรียน ในทุกครั้ง ก่อนการสอนหรือทากิจกรรม
แนวทางการช่วยเหลือ
1. ครูตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01
2. แยกเด็กนักเรียนคนแรกที่เกิดอาการออกจากกลุ่ม
3. ปฐมพยาบาลเด็กนักเรียนทุกคนที่เกิดอาการ และประเมินอาการ
4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
5. เพื่อประสานการส่งต่อช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียน
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
7. ในรายที่เร่งด่วนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล สพป./สพม. เป็นต้น
8. จัดทาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่อไป
แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที
3. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที
แหล่งช่วยเหลือ
1. สถานพยาบาล
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
3. ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ
4. มูลนิธิแพททูเฮลท์
5. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
6. กรมสุขภาพจิต
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
โรคติดต่อในสถานศึกษา

คัดกรอง

คัดกรอง

คัดกรอง

เฝ้าระวัง
การแพร่ระบาด

สถานพยาบาล
ใกล้เคียง

พิจารณาปิดสถานศึกษา

ติดตามการป้องกัน
การแพร่ระบาด

ดูแลช่วยเหลือ

รายงาน ผอ.สพป./สพม.

เฝ้าระวัง
การแพร่ระบาด

รายงานผู้บริหารสถานศึกษา

ทีม ฉก.ชน.

Big cleaning

เลขาธิการ กพฐ.

โรคติดต่อในสถานศึกษา
โรคติดต่อ คือ โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อกันได้ระหว่างบุคคล โดยมีเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ เป็นสาเหตุของโรค
และถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยร่วม ที่สาคัญที่จ ะทาให้เกิด
โรคติดต่อนั้น ๆ กรมอนามัยได้รวบรวมนิยามของโรคติดต่อ จากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ชื่อและอาการส าคัญ ของโรคติด ต่อ อัน ตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หมายถึง โรคซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่ อ สาหรับทั่วประเทศหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะในเขต
ของตนประกาศ ให้เป็นโรคติดต่อในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยว่าโรคใดโรคหนึ่ง เป็นโรคซึ่งอาจติดต่อแพร่ระบาด
เป็นอันตรายแก่ประชาชนได้
โรคติดต่ออันตราย หมายความว่า โรคติดต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ (รายละเอียดคู่มือ
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 หน้า 108 - 121)
มาตรการป้องกัน
การตรวจร่ างกายเด็ กนั กเรี ย นก่ อนรั บเข้ าเรี ยน ซึ่งเด็กนักเรี ยนทุก คน แนบผลเอกสารการตรวจสุ ข ภาพ
(ระเบียนสุขภาพ) จากโรงเรียนเก่า
1. ควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เด็กนักเรียนที่มีโรคประจาตัวควรได้รับการดูแลจากแพทย์
อย่างใกล้ชิด และควรมีสมุดบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพประจาตัวทุกคน
2. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในสถานศึกษา ผู้ประกอบการอาหารผู้ขายอาหาร ฯลฯ ควรได้รับ
การตรวจสุขภาพจากแพทย์อย่างน้อยปีละ ครั้ง 2
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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3. สถานศึกษาต้องมีการจัดการสุขาภิบาลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามหลัก
สุ ข าภิ บ าลสถานศึ ก ษา (รายละเอี ย ดคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ แ ละมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 หน้า 99 - 107)
4. สถานศึกษามีการให้ความรู้แก่ ครู บุคลากร และเด็กนักเรียน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
โดยตรง รวมถึงการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มาเป็นวิทยากร
ให้กับเด็กนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม
แนวทางการช่วยเหลือ
1. คัดกรองนักเรียน แยกเด็กนักเรียนที่ป่วยออก
2. ส่ งต่อสถานพยาบาลใกล้ เ คี ย ง หรื อโทรศัพ ท์แ จ้ง ศูน ย์ฉุ ก เฉิ น โทร. 1669 และวิทยุสื่ อสารช่ อ งความถี่
147.300 MHz.
3. รายงานผู้บังคับบัญชา โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด
4. แจ้งบิดา มารดา ญาติ และผู้ปกครองทราบ
5. กรณีเป็นโรคติดต่อให้ ผู้บริ หารสถานศึกษาพิจารณา ปิดสถานศึกษา โดยคาแนะนาจากสถานพยาบาล
ในพื้นที่
6. ทาความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค โดยประสานกับสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
7. ติดตามผล เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ และป้องกันการแพร่ระบาด
8. ดาเนินการตามนโยบายมาตรการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ในสถานศึกษา
แนวทางการดาเนินงานของ สพฐ.
1. รายงานให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที
2. มอบหมายทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. ประสานให้ความช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการ ภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามข่าวสถานการณ์รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที
5. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น และกลับสู่ภาวะปกติ
แหล่งช่วยเหลือ
1. สถานพยาบาลใกล้เคียง
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
3. วิทยุสื่อสารช่องความถี่ 147.300 MHz.
4. ที่ว่าการอาเภอ/สานักงานเขต กทม./เมืองพัทยา
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา

ผู้ประสบเหตุ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ศูนย์ฉุกเฉิน โทร.1669

สถานพยาบาลใกล้เคียง

บิดา มารดา ผู้ปกครอง
ผู้ประสานงานสถานศึกษา

ผอ.สพป./สพม.

ฉก.ชน.สพป./สพม.

เลขาธิการ กพฐ.

ฉก.ชน.สพป./สพม.
ที่เกิดเหตุ
จัดทา/จัดเก็บข้อมูลดาเนินการ

ฉก.ชน.สพฐ.
บาดเจ็บ

เสียชีวิต

เยียวยา/
ประกันภัย

ดูแลช่วยเหลือ/ส่งต่อ
สถานศึกษาทารายงาน
สรุปสาเหตุ/ข้อเสนอแนะ
ในการป้องกันแก้ไข

อุบัตเิ หตุนอกสถานศึกษา
อุ บั ติ เ หตุ น อกสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ภาวะที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งกะทั น หั น โดยไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจ ท าให้ เ กิ ด ความ
กระทบกระเทือนต่อสุ ขภาพชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียน หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อสถานศึกษา เช่น
อุบัติเหตุกับรถนักเรียน รถทัศนศึกษา รถทัศนาจร รถรับส่งนักเรียน รถโรงเรียนรถส่วนบุคคลของครูที่พาเด็กนักเรียน
ไปทากิจกรรม (รายละเอียดคู่มือแนวทางการปฏิบัติมาตรการการรัก ษาความปลอดภัย ของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2556 หน้า 39 - 51)
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มาตรการป้องกัน
ปฏิบัติตามประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ. 2562
แนวทางการช่วยเหลือ
1. แจ้งศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้อนุญาตให้เด็กนักเรียนไปนอกสถานศึกษาทราบ
3. แจ้ง สพป./สพม./สพฐ. ทราบเป็นการเบื้องต้นทันที
4. แจ้ ง ทะเบี ย นรถประเภทรถที่ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ เพื่ อ สถานพยาบาลจะได้ ด าเนิ น การค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยผู้ปกครองนักเรียนไม่ต้องสารองจ่าย
5. จัดหาผู้ดูแลประสานงานติดตามอาการของเด็กนักเรียน และติดตามเรื่องการประกันภัย
6. แจ้งความลงบันทึกประจาวันต่อเจ้าพนักงานไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องสินไหมทดแทน
7. กรณีที่เด็กนักเรียนทาประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกั นภัย ให้ดาเนินการเรียกค่าเสียหายและค่าสินไหม
ทดแทน หากมีปัญหาให้ติดต่อประสาน กับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
8. กรณีเด็กนักเรียนเสียชีวิตให้ติดต่อขอรับใบรับรองของการเสียชีวิตจากสถานพยาบาลในพื้นที่
แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที
2. มอบหมายให้ทีม ฉก.ชน. เข้าช่วยเหลือโดยทันทีกรณี เกิดเหตุในพื้นที่ไหนให้ ทีม ฉก.ชน.สพฐ. ให้ดาเนินการ
เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมประสานงานกับทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.ต้นทาง และ ฉก.ชน.สพฐ.
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที
5. รายงานสถานการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการช่วยเหลือจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ
แหล่งช่วยเหลือ
1. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
2. สถานพยาบาล
3. เจ้าหน้าที่ตารวจ
4. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
อุบัติเหตุในสถานศึกษา
เกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา

การช่วยเหลือ

การรายงานแจ้งทันที

เจ้าหน้าที่/ครูผู้ประสบเหตุ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่/ครูผู้ประสบเหตุ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ส่งต่อสถานพยาบาล
ผอ.สพป./สพม.
ติดตามช่วยเหลือเยียวยา
นักจิตวิทยาเขต/รร.
ทีมสหวิชาชีพ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่รุนแรง

รุนแรง/เสียชีวิต
ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

ติดตาม/รวบรวมข้อมูล/รายงานผล

เลขาธิการ กพฐ.

อุบัติเหตุในสถานศึกษา
อุบัติเหตุในสถานศึกษา หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยฉับพลันซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนอันเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ หรือการกระทาของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน โดยมีสถานการณ์เสี่ยง
จากสภาพแวดล้อม ขาดความระมัดระวัง หรือการเรียนการสอน
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มาตรการป้องกัน
1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน
2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
3. สารวจจุดเสี่ยงภายในและรอบบริเวณสถานศึกษา (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการ
รั ก ษาความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษาฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556 หน้ า 24 - 38) และหนั ง สื อ สพฐ.ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ 04277/136 ลว.15 มีนาคม 2556 เรื่อง การดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
4. จัดระบบการเฝ้าระวัง เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเสี่ยง เป็นต้น
5. เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. จั ด ให้ มี ก ารท าประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ ส าหรั บ เด็ ก นั ก เรี ย น ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษา
7. จัดระบบการรายงานเหตุไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง หรือศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
แนวทางการช่วยเหลือ
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และนาส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง
3. แจ้งเหตุต่อผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งบิดา มารดา/ผู้ปกครอง/ญาติ
4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้นพร้อมบันทึกตามแบบรายงาน ฉก.01
5. ติดตามการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงานผอ.สพป./สพม. ทันที
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ
แหล่งช่วยเหลือ
1. สถานพยาบาลใกล้เคียง
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
3. สถานีตารวจในพื้นที่เกิดเหตุ
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
การจมน้า
เด็กนักเรียนจมน้า

ผู้ประสบเหตุ

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผอ.สพป./สพม.

ผู้ปกครอง

ทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.

ไม่เสียชีวิต

เสียชีวิต

ปฐมพยาบาล

สินไหมจากการประกันภัย

สถานพยาบาล

เลขาธิการ กพฐ.

เจ้าพนักงานปกครอง/ตารวจ

สินไหมจากการประกันภัย
ส่งต่อโรงพยาบาลประจา
อาเภอ/จังหวัด
ปฐมพยาบาล

การจมน้า
การจมน้ า เป็ น สาเหตุการเสี ย ชีวิตของเด็กนักเรียนประเภทหนึ่ง อุบัติเหตุการจมน้า พบว่า เกิดจากการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดจากความประมาท ความคึกคะนอง มองข้ามความปลอดภัย ไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
ควรได้รับความรู้ และฝึกทักษะชีวิตเบื้องต้น เพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้ น ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
อย่างถูกวิธีหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้
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มาตรการป้องกัน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางน้า ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง
ของการเอาตัวรอด เมื่อต้องประสบอุบัติเหตุทางน้า เช่น รู้จักหลักของการตะโกน การโยน การยื่น รวมถึงการลอยตัว
ในน้าแบบวิธีต่าง ๆ และที่สาคัญคือ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลคนที่จมน้าเบื้องต้นที่ถูกต้อง นอกจากนั้น
สถานศึกษาควรจะให้ความรู้เรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อต้องทาภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้าด้วย
2. สารวจจุดเสี่ยงต่อการจมน้าของเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา
3. แจ้งเตือนจุดเสี่ยงให้เด็กนักเรียนทราบและติดป้ายแจ้งเตือน หรือล้อมรั้วให้มีความปลอดภัยสูง
4. กรณีที่สถานศึกษามีสระว่ายน้า หรือกิจกรรมทางน้า ให้จัดตั้งอุปกรณ์ชูชีพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ
มีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
5. สถานศึกษาจัดให้มีการสอนว่ายน้า เพื่อป้องกันการจมน้าเป็นไปตามบริบทที่เอื้อของแต่ละพื้นที่
แนวทางการช่วยเหลือ
กรณีไม่เสียชีวิต
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2. แจ้ งเหตุต่อผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาสถานพยาบาลใกล้ เคียง ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และแจ้งบิดามารดา
ผู้ปกครอง ญาติ
3. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้นพร้อมรายงาน ตามแบบรายงาน ฉก.01
4. กรณีที่เด็กนักเรียนทาประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ให้ดาเนินการเรียกค่าเสียหาย และค่าสินไหม
ทดแทน หากมีปัญหาให้ติ ดต่อประสานกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
กรณีเสียชีวิต
1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าพนักงานปกครองเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. กันพื้นที่เกิดเหตุ และอานวยความสะดวกเจ้าพนักงาน
3. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบและแจ้ง บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ
4. กรณีที่เด็กนักเรียนทาประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยให้ดาเนินการเรียกค่าเสียหายและค่าสินไหม
ทดแทน หากมีปัญหาให้ติดต่อประสานกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. กรณีเสียชีวิตต้องรายงานให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที
2. มอบหมายทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือทันที
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามข่าวให้รายงาน ผอ.สพป./สพม.ทันที
5. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ
แหล่งช่วยเหลือ
1. สถานพยาบาลใกล้เคียง
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
3. สถานีตารวจพื้นที่เกิดเหตุ (กรณีเสียชีวิต)
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
เด็กนักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา
เด็กนักเรียนเสียชีวิต

ผู้ประสบเหตุ

จัดทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.

ร่วมบาเพ็ญกุศลศพ

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผอ.สพป./สพม.

เลขาธิการ กพฐ.

- กระบวนการสืบหา
ข้อเท็จจริง
- แจ้งเจ้าพนักงานตารวจ
ในพื้นที่
- กันบริเวณที่เกิดเหตุ
- แจ้งบิดามารดา/
ผู้ปกครอง
- อานวยความสะดวก
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
ประกันอุบัติเหตุ

เด็กนักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา
เด็กนักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา หมายถึง เด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึก ษาได้
เสียชีวิตด้วยเหตุตายตามธรรมชาติ ตายผิดธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ ซึ่งผู้ประสบเหตุ ได้พบเด็กนักเรียนในสภาพที่
เสียชีวิตแล้ว ไม่สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้
มาตรการป้องกัน
1. จัดระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการส่งต่อแต่ละระดับเมื่อจบปีการศึกษา
2. จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
3. จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัย สอดส่อง ตรวจตราในพื้นที่บริเวณสถานศึกษา เช่น การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด จัดเวรยามรักษาการณ์ คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน
4. จัดให้มีระบบหรือซักซ้อมให้มีการแจ้งเตือนเหตุต่าง ๆ ในสถานศึกษา
แนวทางการช่วยเหลือ
1. รับแจ้งเหตุกรณีเด็กนักเรียนเสียชีวิต ให้ตรวจสอบว่าเสียชีวิตแล้วหรือไม่ และกันบริเวณพื้นที่เกิดเหตุไม่ให้
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ
2. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตารวจ และผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที และ
อานวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ตารวจหรือผู้เกี่ยวข้อง
3. แจ้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิต
4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานบาเพ็ญกุศลศพ
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ
แหล่งช่วยเหลือ
1. เจ้าหน้าที่ปกครอง
2. สถานีตารวจในพื้นที่เกิดเหตุ
3. สถานพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
ภัยพิบัติ
ภัยพิบัติ

ผู้บริหารสถานศึกษา

ปฏิบัติตามแผน

แจ้งเหตุเร่งด่วน
โทรศัพท์/วิทยุสื่อสาร 147.300 MHz
หรือ โทร.1669, 1860, 191

ผอ.สพป./สพม.

ทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.

เลขาธิการ กพฐ.

ติดตามช่วยเหลือ

ภัยพิบัติ
ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่รุนแรงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดจากความประมาทของบุคคล
ส่งผลกระทบต่อบุคคล หรือต่อผู้คนเป็นจานวนมาก เกิดจากสถานการณ์เสี่ยง เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว วาตภัย และ
อุทกภัย เป็นต้น ซึ่งมีความสูญเสียทั้งทรัพย์สิน สิ่งของ และผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิต หรือไร้ที่อยู่
มาตรการป้องกัน
1. จัดการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละพื้นที่
3. จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินของสถานศึกษา ซ้อมแผนให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับตาบล/อาเภอ/จังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย
4. สารวจความเสี่ยงจากสถานการณ์เสี่ยง และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถังดับเพลิงให้มีความพร้อม
ในการใช้งาน เป็นต้น
5. ให้จัดระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ จัดระบบวิทยุสื่อสาร ความถี่ 147.300 MHz. ให้คานึงถึงการมีระบบ
ไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน สาหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก
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6. กาหนดผู้รับผิดชอบงานอุบัติภัยในสถานศึกษา ประสานเครือข่ายชุมชน/หน่วยงาน รองรับการแจ้งเตือน
แจ้งเหตุ
7. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตภัย พิบัติ ทบทวนมาตรการเสี่ยงภัยพิบัติของสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
แนวทางการช่วยเหลือ
1. แจ้งเหตุตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สถานศึกษากาหนดไว้
2. แจ้งเหตุในช่องทางการสื่อสารที่ใช้ได้รวดเร็วที่สุด เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสารช่องความถี่ 147.300 MHz.
และช่องทางอื่นที่สามารถแจ้งได้ เป็นต้น
3. จุดรับแจ้งเหตุ สพป./สพม./วิทยุสื่อสาร 147.300 MHz. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 ศูนย์เตือนภัย โทร. 1860
และสถานีตารวจพื้นที่เกิดเหตุ
4. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับโดยใช้แบบรายงาน ฉก.01
5. สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. รายงานให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที
2. มอบหมายทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. ประสานให้ความช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการภายใน 24 ชั่วโมง
4. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามข่าวสถานการณ์รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที
5. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น และกลับสู่ภาวะปกติ
แหล่งช่วยเหลือ
1. จุดแจ้งเหตุเครือข่ายวิทยุสื่อสาร สพป./สพม. และวิทยุ สื่อสารช่องความถี่ 147.300 MHz.
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
3. ศูนย์เตือนภัย โทร. 1860
4. สถานีตารวจพื้นที่เกิดเหตุ
5. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ / จังหวัด และภูมิภาค
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีอื่น ๆ
การกลั่นแกล้งรังแก (Bully)
การกลั่นแกล้งและการคุมคาม (Bully)
การให้ความรู้และทักษะการใช้ชีวิต

มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรม

คัดกรองระดับความรุนแรง

แจ้งผู้ปกครองร่วมหาแนวทางแก้ไข

ไม่รุนแรง

เฝ้าระวัง

กลุ่มปกติ

รุนแรง

ผู้บริหารสถานศึกษา

ให้คาปรึกษา

ส่งต่อหน่วยงานภายนอก
ให้ความช่วยเหลือ

ผอ.สพป./สพม.

ทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.

ให้คาปรึกษา

ให้ความช่วยเหลือ

การกลั่นแกล้งรังแก (Bully)
การกลั่นแกล้งรังแก หมายถึง พฤติกรรมการกระทาให้ผู้อื่นได้รับ ความทุกข์ความเจ็บปวด ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เพื่อให้ตนเองรู้สึกมีอานาจ มีพลังเหนือกว่าผู้อื่น หรือเพื่อความสนุกสนาน อีกทั้งการกระทาดังกล่าวจะเกิดขึ้น
ซ้า ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีระยะเวลายาวนาน
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มาตรการป้องกัน
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการกระทาความผิดทางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
2. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกและทักษะชีวิต
3. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการเฝ้าระวัง
4. คัดกรองให้คาปรึกษากับเด็กนักเรียนและช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
5. การเฝ้าระวังช่องทางการสื่อสารที่ทาให้เกิดการกลั่นแกล้งรังแก
แนวทางการช่วยเหลือ
1. คัดกรองข้อมูลระดับความรุนแรงของการถูกกลั่นแกล้งรังแก
2. ให้คาแนะนาปรึกษาในการแก้ปัญหา
3. หากระดับปัญหามีความรุนแรงให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
4. ส่งต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหา
5. ติดตามดูแลการให้ความช่วยเหลือส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
แนวทางการดาเนินงานของ สพป./สพม.
1. กรณีปัญหามีความรุนแรงต่อบุคคล กลุ่มคน ให้รายงานเลขาธิการ กพฐ.
2. มอบหมายทีม ฉก.ชน. สพป./สพม. เข้าประสานดูแลช่วยเหลือ
3. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามข่าวให้รายงาน ผอ.สพป./สพม.
4. รายงานการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
แหล่งช่วยเหลือ
1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3. สถานีตารวจ
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บรรณานุกรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์. 2551. คู่มือประชาชน
เพื่อการป้องและแก้ไขัน ปัญหาการค้ามนุษย์.
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข. 2556. แนวทางการประชุม ปรึกษารายกรณี (Case conference) :
ในสถานศึกษา สาหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร. : สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์. เอกสารอัดสาเนา.
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข. คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ร.ส.พ.
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference) : ใน
สถานศึกษาสาหรับบุคลากร สาธารณสุขและบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
กองบริหารกองทุนสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ม.ป.พ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. กรุงเทพมหานคร : กองทุนคุ้มครองเด็ก.
พนม เกตุมาน. ม.ป.พ. คู่มือครูปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข. สาขาวิชาจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
พนม เกตุมาน. 2535. สุขใจกับลูกวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : บริษัทแปลน พับลิชชิ่ง จากัด. ISBN 974-702031-9 ปัญหาของเด็กในมัธยมศึกษาจก. http://www.ds.ru.ac.th/problem%20in20secon.ht
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก. 2550. คู่มือครูการจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร :
ส. เสริมมิตรการพิมพ์.
สานักอานวยการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2556. แนวทางการปฏิบัติและมาตรการ
รักษาความปลอดภัย ของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิต. 2556. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.
กรุงเทพมหานคร: กองทุนคุ้มครองเด็ก.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการปฏิบัติงานปกป้องคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็ก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศไทย จากัด.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. แนวนโยบายและการดาเนินงานป้องกัน
แก้ไขและดูแล ปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชนและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
สานักอานวยการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550. แนวทางการปฏิบัติงานปกป้อง
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศไทย
จากัด.
สานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการ. 2553. คู่มือการดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร. : สานักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์. 2556. คู่มือการปฏิบัติงานOSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 1
(พ.ศ. 2556). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสานักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.
2557. แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือปัญหาทางเพศของเด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศไทย จากัด.
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กสานักเรียนงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557. แนว
ทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อเด็กก้าวพลาด. กรุงเทพมหานคร.: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กสานักเรียนงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557. แนว
ทางการป้องกันและช่วยเหลือปัญหาทางเพศของเด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร.: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กสานักเรียนงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557. ทักษะ
ชีวิตภูมิคุ้มกันปัญหา สารเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร แห่งประเทศไทย จากัด.
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจสานักงานตารวจแห่งชาติ. 2555. มาตรการของเจ้าหน้าที่ตารวจและมาตรการ
ทางสังคมกับการแก้ไข ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิต. 2556. สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้School Network Conference : กรณีเกม เพศ ความรุนแรงและยา
เสพติด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์. เอกสารอัดสาเนา.
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ภาคผนวก ก
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กฎหมายสาหรับเด็กและเยาวชน
ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการกระทาผิดของกลุ่มอาชญากรรมต่าง ๆ
จานวนมาก และในขณะเดียวกันก็ยังพบว่าเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในอนาคตรัฐจึงได้ตรา
กฎหมายต่าง ๆ ออกมาเพื่อบั งคับ ใช้ส าหรั บ เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ และในขณะเดียวกันก็ยังมีกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนด้วย ซึ่งวัยของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นวัยแห่งการอยากรู้ อยากลอง มีไฟแห่งการใฝ่รู้ อยู่
มาก และโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถระงับความต้องการของตนเองได้ พฤติกรรมในลักษณะนี้ มักทาให้ได้เข้าไปประกอบ
เหตุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นจานวนมาก เช่น การทะเลาะวิวาทหรือการทาร้ายร่างกายการลักขโมยของ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพย์สินหรือเงินที่จะนาไปใช้ตอบสนองความต้องการของตน การทดลองเสพยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่
สมัครใจ และไปข่มขืนผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการทาแท้งที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชน
ต้องทาความเข้าใจถึงเหตุที่กฎหมายกาหนดไว้ เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือไม่ และจะมีทางออกในทางกฎหมาย
หรือทางสังคมอย่างไร หากเป็นกรณีที่เด็กและเยาวชนถูกคู่อริต่างโรงเรียนทาร้าย ถ้าจะทาการป้องกันโดยการใช้ไม้หรือ
อาวุธอย่างอื่นเข้าทาร้า ยฝ่ายตรงข้ามตอบโต้จะเป็นสิ่งที่กระทาโดยไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ และการกระทาในระดับใด
ที่กฎหมายถือว่าเป็นการป้องกัน ซึ่งจะเป็นเหตุให้ผู้ที่กระทาไม่ต้องรับผิดในทางกฎหมาย ดังนั้นหากเด็กและเยาวชน
ได้ทาความเข้าใจและมีความรู้ในทางกฎหมายแล้ว เด็กและเยาวชนก็จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อจากการที่ไม่รู้กฎหมาย
นอกจากนี้ยังสามารถหาทางออกได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกด้วย
สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเด็กและเยาวชนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ การจะนา
กฎหมายฉบับใดมาปรับใช้ ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเด็กและเยาวชนนั้นว่ามีความเกี่ย วกับกฎหมายในเรื่องใดบ้าง
ในที่นี้จะได้ยกเอากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งประสบเป็นประจามาอธิบายสาระสาคัญ
ให้เกิดความเข้าใจ ดังต่อไปนี้
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
1. ลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 บัญญัติว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้ อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท
ความผิดฐานลักทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อมีการเอาไปซึ่งทรัพย์ผู้อื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ โดยมีเจตนายึดถือเป็นของ
ตนเองหรือเอาไปเป็นประโยชน์ของตน เช่น แดงอยากได้โทรศัพท์มือถือของดา จึงแอบไปหยิบโทรศัพท์มือถือของดา
ขณะพักเที่ยง แล้วนาไปเก็บไว้ที่กระเป๋าของตนเอง ถือว่าแดงมีความผิดฐานลักทรัพย์โทษลักทรัพย์จะหนักขึ้น
หาก
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือทาอันตรายสิ่งกีดขวาง เช่น พังประตูหน้าต่าง หรือลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ เป็นต้น
2. วิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 บัญญัติว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้ า ผู้นั้น
กระทาความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ความผิดฐานวิ่งราว
ทรัพย์เป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยวิธีการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า หรือแย่งเอาคว้าไป หรือกระชากทรัพย์ไปจากผู้อื่นอย่ าง
รวดเร็วต่อหน้าต่อตา เช่น แดงวิ่งไปกระชากกระเป๋าถือของจิ๋ม หรือแดงกระชากสร้อยคอของดาไป ถือว่าแดงมีความผิด
ฐานวิ่งราวทรัพย์ โทษวิ่งราวทรัพย์จะหนักขึ้น หากการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายจิตใจ หรือ
บาดเจ็บสาหัส หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
3. ชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 บัญญัติว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ
ว่าในทันใดนั้นกาลังประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือการพาทรัพย์นั้นไปให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นยึดถือ
เอาทรัพย์นั้นไว้ปกปิดการกระทาความผิดนั้น หรือให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทาความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวางโทษ
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จาคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท ความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นการลักทรัพย์ของ
ผู้อื่นโดยใช้วิธีการทาร้าย หรือใช้คาพูด หรือการกระทาข่มขู่ เพื่อเจ้าทรัพย์มอบทรัพย์ให้แก่ตน เช่น แดงชกหน้าดาจนดา
ล้มลง แล้วแดงล้วงเงินจากกระเป๋าของดาไป หรือแดงซึ่งถือมีดอยู่พูดขอเงินจากดา ดากลัวจึงยอมมอบเงินให้แดงไป
ถือว่าแดงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ โทษชิงทรัพย์จะหนักขึ้นหากเป็นการชิงทรัพย์ในเวลากลางคื นหรือมีอาวุธ หรือการ
ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย จิตใจ รับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
4. ปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 บัญญัติว่าผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิด
ด้วยกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ผู้นั้นกระทาความผิดฐานปล้นทรัพย์ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 14 ปี และปรับตั้ง
แต่20,000 บาท ถึง 30,000 บาท ความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้น
ไปเช่น แดง เขียว และส้ม เดินเข้าไปล้อมขาว ซึ่งกาลังเดินอยู่ในห้างสรรพสิน โดยเขียวกับส้มช่วยกันจับแขนของขาว
แล้วแดงชักมีดออกมา พร้อมพูดกับขาวว่า ขอโทรศัพท์มือถือไม่อย่างนั้นจะแทงให้ตาย จนขาวยอมมอบโทรศัพท์มือถือ
ให้แก่แดง ถือว่าแดง เขียว และส้ม มีความผิดฐานร่วมกั นปล้นทรัพย์ โทษปล้นทรัพย์จะหนักขึ้นหากผู้กระทาผิดคนใด
คนหนึ่ง มีอาวุธติดตัวไป หรือใช้ปืนยิง หรือการปล้นทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง
แก่ความตาย
ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพ
1. พรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 บัญญัติว่าผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็ก
อายุยังไม่เกินสิบห้าปี ไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี และปรับ
ตั้งแต่ 6,000 บาท ถึง 30,000 บาท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 บัญญัติว่า ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี
แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ 2 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 4,000 บาท ถึง 20,000 บาท ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผู้เยาว์ เป็นการ
พาเด็กหรือผู้เยาว์ไป หรือแยกเด็กหรือผู้เยาว์ออกไปจา ความปกครองดูแลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือ
ผู้เยาว์ หากการพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไ ปเพื่อการอนาจาร เช่น พาไปกอดจูบ ลูบคลา ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษหนักยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะหากมีการร่วมประเวณี หรือมีเพศสัมพันธ์ ผู้นั้นจะต้องถูกดาเนินคดีข้อหาข่มขืนกระทาชาเราอีกข้อหาหนึ่ง
มีโทษหนักมาก แม้ผู้เยาว์นั้นจะยินยอมไปด้วย ผู้ที่พรากก็ต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ซึ่ง
บัญญัติว่า ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุเกินกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อ
หากาไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่
4,000 บาท ถึง 20,000 บาท เช่น แดงพบเด็กหญิงเขียว จึงชวนไปเที่ยวค้างคืนที่พัทยา โดยไม่ได้ขออนุญาตจากบิดา
มารดาของเด็กหญิงเขียว แม้แดงจะไม่ได้ล่วงเกินเด็กหญิงเขียวก็ตาม ถือว่ามีความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดา
มารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควร หากแดงล่วงเกินทางเพศเด็กหญิงเขียว แดงจะต้องได้รับโทษที่หนักขึ้น
2. กระทาอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 บัญญัติว่าใดกระทาอนาจารแก่บุคคลอายุ
เกิน
สิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาลังประทุษร้ายบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้
บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 บัญญัติว่า ผู้ใดกระทาอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีโดยเด็กนั้น
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ความผิดฐาน
กระทาอนาจารเป็นการกระทาที่น่าอับอาย น่าบัดสี ลามก เช่น กอด จูบ ลูบคลา หรือจับอวัยวะเพศหญิง หน้าอก
รวมถึงการจับเนื้อต้องตัวหญิงก็ตามก็ถือว่าเป็นความผิดข้อหากระทาอนาจาร แม้ว่าเด็กที่ถูกกระทาจะยินยอมให้กระทา
การดังกล่าวก็ยังมีคามผิด หากเด็กนั้นอายุไม่เกินสิบห้าปี เช่น แดงพาเด็กหญิงเขียว (อายุ 14 ปี) ไปดูภาพยนตร์ โดย
ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แต่แดงได้กอดจูบเด็กหญิงเขียวขณะดูภาพยนตร์ แม้เด็กหญิงเขียวจะ
ยินยอมให้แดงกอดจูบก็ตาม ถือว่าแดงมีความผิดข้อหากระทาอนาจาร และหากเป็นกรณีที่แดงพาเด็กหญิงเขียวไป
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ดูภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แดงมีความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดามารดา
โดยปราศจากเหตุอันสมควรอีกข้อหา
3. ข่มขืนกระทาชาเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา276 บัญญัติว่าผู้ใดข่มขืนกระทาชาเราหญิง อื่น
ซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ
โดยทาให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง
40,000 บาท ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราเป็นการบังคับใจ ฝืนใจหญิงอื่นที่มิใช่ภริยาของตน โดยหญิงนั้นไม่ยินยอม
หรือใช้กาลังบังคับ จนหญิงนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จนผู้กระทาผิดล่วงเกินทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์กับ
หญิงนั้น หากเป็นการข่มขืนกระทาชาเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษจ าคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท เช่น
นายหมึกได้ใช้กาลังฉุดนางสาวนุ่น อายุ 22 ปี ในขณะที่นางสาวนุ่นกาลังกลับจากที่ทางาน และนานางสาวนุ่นไปกักขังไว้
พร้อมทั้งข่มขืนกระทาชาเราเช่นนี้ นายหมึกมีความผิดข่มขืนกระทาชาเรา และกักขังหน่วงเหนี่ยวร่างกายผู้อื่น ต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท และนายสินได้หลอกล่อเด็กหญิง
พะยอมอายุ 12 ปี ไปจากบ้านและลงมือกระทาชาเราเด็ก โดยเด็กมีความเต็มใจเช่นนี้ นายสินก็มีความผิดฐานข่มขืน
กระทาชาเราเด็กหญิงไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม นายสินจะต้องได้รับ
โทษจาคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ หมายความว่า สารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม
สูบฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสาคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้น
เป็นลาดับมีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพ
โดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
เสพ หมายความว่า การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ยาเสพติดให้โทษ แบ่งออกเป็น 5
ประเภท คือ
ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน
ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน ฝิ่นยา
ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตารับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย
ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติกแดนด์ไอไดร์
ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม
ความผิดฐานยาเสพติด
1. เสพกัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 92 บัญญัติว่าผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ดังนั้น ผู้ใดเสพกัญชาไม่ว่า
ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น เอากัญชาผสมบุหรี่แล้วสูบ หรือเสพกัญชาโดยใช้บ้องกัญชาถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติด
ให้โทษประเภท 5 ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
2. เสพยาบ้ าหรื อเฮโรอีน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91 บัญญัติว่าผู้ ใดเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ ดังนั้นผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เช่น ยาบ้า เฮโรอีน ไม่ว่าโดยวิธีการสูดดมจากการรมควัน
หรือฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือด สูดดมเข้าทางจมูก ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ซึ่งมีโทษจาคุก
หนักกว่ากัญชา
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3. เสพสารระเหย สารระเหย หมายความว่า สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารระเหย เช่น
กาวต่าง ๆ ผู้ติดสารระเหย หมายความว่า ผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหยบาบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจเป็นประจา
ความผิ ดฐานเสพสารระเหยนั้ น ตามพระราชกาหนดป้อ งกัน การใช้ส ารระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 17 บัญญัติว่า
“ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบาบัดความต้องการของร่างกาย หรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีการสูดดม หรือวิธีอื่นใด หากผู้ใด
ฝ่าฝืน มีโทษจาคุกไม่กิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
ความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษ
ความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีนตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 บัญญัติว่า ห้าม
มิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ซึ่งมาตรา67 บัญญัติว่า
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึ ง 10 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ หากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
ประเภทยาบ้าเกิน 15 เม็ด กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นได้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้เพื่อ
จาหน่าย ซึ่งมีอัตราโทษจาคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก และ พ.ร.บ. รถยนต์
ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นายทะเบียนเสียก่อน โดยกล่าวคือต้องมี
ใบอนุ ญ าตขั บ รถ หรื อ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ซึ่ ง ออกให้ โ ดยนายทะเบี ย น มิ ฉ ะนั้ น จะมี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 42 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ และต้องมีใบอนุญาต
ขับ รถ และส าเนาภาพถ่ายใบคู่ มือจดทะเบี ย นรถในขณะขับรถ และมาตรา 34 บัญญัติว่า ผู้ ใดขับรถโดยไม่ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตขับรถต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ นอกจากนี้ขณะ
ขับรถ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ สภาพร่างกายของผู้ขับขี่จะต้องปกติ สมบูรณ์ ไม่มีอาการหย่อนความสามารถในการ
ขับขี่ หรืออาการเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น มิฉะนั้นผู้ขับขี่จะต้องมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 160 วรรคสาม ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
อาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดที่ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืน โดยวิธีระเบิด หรือกาลังดันของแก๊ส
หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอานาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ความผิดฐาน
มีอาวุธปืนในความครอบครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดทา มี ซื้อใช้ สั่ง หรือนาเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่”
ดังนั้นผู้ใดต้องการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่เสียก่อน ผู้อนุญาต
ให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนให้มีและใช้อาวุธปืน คือ นายทะเบียนท้องที่ ได้แก่
เขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ผู้บังคับการกองทะเบียนรองผู้บังคับการ กองทะเบียนฯ กองบัญชาการตารวจสอบสวน
กลาง หรือผู้รักษาราชการแทน
จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
หากผู้ใดมี หรือครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่จะต้องมีความผิด โดยมีโทษ
จาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท เช่น ปืนปากกาซึ่งถือว่าเป็นอาวุธปืนชนิดหนึ่ง
และเป็นอาวุธที่นายทะเบียนไม่สามารถออกทะเบียนให้ได้ ผู้ใดมีไว้ในความครอบครองถือว่ามีความผิดฐานพกพาอาวุธ
ปืน ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯมาตรา 8 ทวิบัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
123

โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี อ าวุ ธ ปื น ติ ด ตัว เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ที่ ต้ อ งมี ติด ตั ว เมื่ อ มี เ หตุ จาเป็ น และเรื่ อ งตามสมควรแก่
พฤติการณ์ ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนนั้นเป็นกรณีที่ผู้กระทาความผิดพกพาอาวุธปืนติดตัวไป เช่น พกปืนปากกาติดตัว
ไปในทางสาธารณะ หรือเข้าห้างสรรพสิ น ค้า หรือพกไปยังโรงเรียน หรือแม้กระทั่งเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียน และ
ถูกกฎหมาย เช่น เป็นอาวุธปืนของบิดาหรือผู้ปกครอง หากไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มีติดตัวแล้ว ผู้นั้น
ก็มีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนฯ ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับความผิด
ข้อหาพกพาอาวุธปืนนั้นหากพกพาโดยเปิดเผย เช่น ถืออาวุธปืนหรือเหน็บที่เอวกางเกงซึ่งผู้อื่นสามารถเห็นได้ หรือ
พกพาไปในชุมนุมชนที่จัดให้มีขึ้นเพื่องานนมัสการงานรื่นเริง หรืองานมหรสพ ผู้ที่พกพาดังกล่าวจะต้องรับโทษหนักขึ้น
คือจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท และแม้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ท้องที่ให้มีอาวุธปืนติดตัว แต่ปรากฏว่าผู้นั้นพกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผย หรือพกพาไปในชุมชนซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่องาน
นมัสการงานรื่นเริง หรืองานมหรสพ ผู้นั้นก็ยังมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ปืนผิดมือ ถึงแม้จะเป็นปืนที่นายทะเบียนอนุญาตให้มีไว้ในความครอบครอง เมื่อผู้อื่นนาอาวุธปืนดังกล่ าว
ไปพกพา หรือมีไว้ในความครอบครองก็มีความผิดเช่นเดียวกันตามที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเรียกว่า การครอบครองปืนผิดมือ
กฎหมายสามัญประจาบ้าน
ในการดาเนินชีวิตประจาวันประชาชนทั่วไปจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นประชาชนจึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอย่างที่ควรทราบ เพื่ออานวยความสะดวกและรักษาสิทธิ
ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับข้อแนะนา ข้อกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ ดังนี้
การทะเบียนราษฎร์
บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ชื่อบุตรให้
เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี แจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิด ถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน 6 เดือน นับแต่
วันแจ้งชื่อครั้งแรก ย้ายบ้านให้ผู้ย้าย หรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอานาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน 15 วัน และเมื่อไปอยู่
บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน 15 วัน เช่นกัน คนตาย ถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้ที่
พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน 24 ชม. นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ
กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ย้ายบ้าน หรือคนตาย ให้แจ้ง ดังนี้
1. ในเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สานักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ทสี่ านักงานเทศบาล
2. นอกเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สานักทะเบียนตาบล (บ้านกานัน) หรือสานักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้ง (เช่น เขตกรมทหาร)
3. ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้งที่สานักงานทะเบียนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่ว่าการเขต
ความผิด
1. ถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกาหนดเวลามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
2. ถ้าไม่แจ้งการตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
บัตรประจาตัวประชาชน
คนไทยซึ่ง มี อายุ ตั้ ง แต่ 7 ปี ถึง 70 ปี บริบูรณ์ ต้องไปขอท าบั ตรที่ อ าเภอ หรือที่ว่าการเขตภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ บัตรประจาตัวประชาชนชารุด หรือสูญหาย ต้องยื่นคาร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน
30 วัน นั บ ตั้งแต่บั ตรเดิมช ารุ ด หรื อสู ญหาย (ต้องไปแจ้งบัตรหายที่ส ถานีตารวจ) อายุของบัตรกาหนดใช้ได้ 6 ปี
เมื่อถึงกาหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทาบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นอายุ ณ อาเภอท้องที่ที่มีชื่อ
ใน
ทะเบียนบ้าน หากผู้ถือบัตร ผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ในเมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
ผู้
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ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคาร้องขอมีบัตร โดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทย มีโทษปรับ
ไม่
กิน 2,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ ไม่ยื่นคาร้องขอมีบัตรภายในกาหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกิน
500 บาท บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกาหนด มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 95 ก วันที่ 2 ตุลาคม
2546 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 สาระสาคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของเด็กและ
เยาวชนที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน
2515 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 กาหนดเรื่องเกี่ยวกับเด็กไว้แคบ ๆ เช่น
เด็กพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กมีปัญหาความประพฤติไม่สมควรแก่วัย เด็กเร่ร่อน ให้อานาจหน้าที่พนักงาน เจ้าหน้าที่
เพียงการให้การสงเคราะห์ด้านปัจจัย 4 เป็นสาคัญ ในส่วนการคุ้มครองสวัสดิภาพมีเพียง 2 กรณี คือ ถ้าเด็กยังอยู่กับ
ครอบครั ว ก็แนะน าผู้ ป กครองในการเลี้ ยงดู กรณีมีการแยกเด็กก็ส่ งเด็กเข้าสถานคุ้มครองสวัส ดิภาพ ประกอบกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันสาเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชนมาจากหลายปัจจัย เช่น ความยากจนเกิดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ และค่านิยมในสังคมด้านสุขภาพกายด้วยโรคติดต่อหลายชนิด ภูมิคุ้มกันบกพร่อง สุขภาพจิต
และการใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้านการศึกษาผู้ด้อยฐานะจะมีโอกาสของการศึกษาน้อย ด้านการเมืองการปกครอง
พัฒนาค่อนข้างช้ามีผลต่อประชาชนระดับล่าง เพราะเด็กถูกละเมิดทางเพศมากขึ้น โสเภณีเด็ก การค้าเด็ก สื่อลามก
อนาจาร โดยที่ประกาศคณะปฏิวัติทั้ง 2 ฉบับ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระสาคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและส่งเสริมความประพฤติเด็กไม่เหมาะสมกับสภาพสังคม ในปัจจุบันสมควรกาหนด
ขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และมีการ
พัฒนาการที่เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันไม่ใ ห้เด็กถูกทารุณกรรม
ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงสมควรปรับปรุงวิธีการ
ส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 (มาตรา 53 ระบุว่า เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ จากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิ
ได้รั บ การเลี้ ย งดูและการศึก ษาจากรั ฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีทั้งหมด 9 หมวด 88 มาตรา ด้วยกัน แยกเป็น มาตรา 1-6 อธิบายความหมายเกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ. ฉบับนี้
หมวด 1 ทีว่ ่าด้วยเรื่องคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วย มาตรา 7-21
หมวด 2 ที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติต่อเด็ก ประกอบด้วย มาตรา 22-31
หมวด 3 ที่ว่าด้วยเรื่องการสงเคราะห์เด็ก ประกอบด้วย มาตรา 32-39
หมวด 4 ที่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประกอบด้วย มาตรา 40-47
หมวด 5 ที่ว่าด้วยเรื่องผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประกอบด้วย มาตรา 48-50
หมวด 6 ที่ว่าด้วยเรื่องสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพัฒนา และฟื้นฟู ประกอบด้วย มาตรา 51-62
หมวด 7 ที่ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วย มาตรา 63-67
หมวด 8 ที่ว่าด้วยเรื่องกองทุนคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วย มาตรา 68-77
หมวด 9 ที่ว่าด้วยเรื่องออกกาหนดโทษ ประกอบด้วยมาตรา 78-86
บทเฉพาะกาล ประกอบด้วย มาตรา 87-88
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โดยสรุปมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
(1) ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ
เป็ น กรรมการพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารจั ง หวัด เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และได้ ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการไว้ 8 ประการ (ตามมาตรา 17 และ 20) ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ แล้ว ตามคาสั่งที่ 399/2547
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547
(2) การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ และไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อเด็ก
ตามความในมาตรา 22
(3) กาหนดหน้าที่ของผู้ปกครอง อันหมายถึงบิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม รวมถึงพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง
ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย โดยได้
กาหนดให้ ผู้ ป กครองต้ องรั บ ผิ ดชอบในการอุป การะเลี้ ยงดู อบรม สั่ งสอน พัฒ นา และคุ้มครองสวัส ดิภ าพ (ตาม
มาตรา 23) รวมทั้งต้องไม่กระทาการใดอันที่มีลักษณะละเลย ทอดทิ้ง ไม่เลี้ยงดู หรือปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ
(4) ให้การปกป้องคุ้มครองเด็กในกรณีถูกทารุณ ถูกละเมิด ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาผิด หรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งถูกละเมิดจากสื่อไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
(5) การคุ้มครองชื่อเสียง เกียรติคุณ และความเป็นส่วนตัวของเด็ก ห้ามโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อเกี่ยวกับข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กจนเกิดความเสียหาย
(6) กาหนดให้ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กต่ าง ๆ คือ ปลัดกระทรวง
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจากิ่งอาเภอ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่
ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตท้องที่ เด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม โดยให้มีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามมาตรา 24)
(7) การรายงานเหตุการณ์การปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ กฎหมายกาหนดให้ผู้ใดพบเห็น หรือประสบพฤติการณ์
ที่น่าเชื่อว่า มีการกระทาทารุณกรรมต่อเด็กจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ให้รีบแจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ฝ่ายปกครอง หรือตารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองเด็กตามมาตรา 24 โดยไม่ชักช้า และผู้แจ้งเมื่อได้กระทาโดยสุจริต
ย่อมได้รับการคุ้มครองทั้งทางแพ่ง อาญา หรือทางปกครอง
(8) ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่มีอ านาจหน้ า ที่เ ข้าไปในเคหสถานใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจค้นในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาทารุณกรรมเด็ก มีการกักขัง หรือ
เลี้ยงดูโดยมิชอบโดยไม่ต้องมีหมายค้นจากศาล รวมทั้งมีหน้าที่ซักถามตัวเด็กและครอบครัวได้ตามมาตรา 30 (1) (2) (6)
ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะกักขังเด็กเกิน 12 ชั่วโมงไม่ได้ จะต้องมอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง เพื่อแนะนาตักเตือนให้ดูแลอุปการะ
เลี้ยงดูในทางที่ถูกต้อง หรือมีหนังสือเรียกผู้ปกครอง นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลสถานศึกษาให้ถ้อยคา หรือส่ง
เอกสารความประพฤติของเด็กตามมาตรา 30 (3) (4)
(9) เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ (ตามาตรา 32)
- เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกาพร้า
- เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือพลัดหลง
- เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เช่น ถูกจาคุก กักขัง พิการทุพพลภาพ เจ็บป่วย เรื้อรัง เป็นต้น
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้รับแจ้ง พบเห็นเด็ก พึงได้รับการสงเคราะห์
ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม (ตามมาตรา 33)
ผู้ปกครองหรื อญาติของเด็กอาจน าเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ ที่ส านักงานพัฒ นาสังคมและสวัส ดิ การ
จังหวัด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้การสงเคราะห์ที่เหมาะสม ตามมาตรา 33 ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาวิธีการ
ที่เหมาะสมจะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับ หรือสถานสงเคราะห์ก่อนก็ได้
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(10) เด็กพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ตามมาตรา 40) ได้แก่
เด็กที่ถูกทารุณกรรม
เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกาหนด
(11) การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต้องรีบตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจ โดยขอส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับ
ก่อนได้ หรือถ้าจาเป็นก็ให้ส่งสถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูระหว่างการสืบเสาะหาวิธีการคุ้มครองให้
กระทาได้ไม่เกิน 7 วัน กรณีมีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานอัยการจะยื่นคาร้องต่อ
ศาล เพื่อขอขยายเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกิน 30 วันก็ได้ (ตามมาตรา 42)
(12) ห้ ามเด็กดื่มหรื อเสพสุ ร า บุ ห รี่ หากฝ่ าฝื นให้ เจ้าหน้าที่สอบถามเด็ก หรือเชิญผู้ ปกครองมาร่วมหารือ
ว่ากล่าวตักเตือน หรือให้เด็กทางานบริการสังคม เพื่อเป็นการฝึกอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก หากผู้ปกครองเด็กฝ่าฝืน
ไม่ป ฏิบั ติตาม ให้ เจ้ าหน้ าที่ยื่ น คาขอต่ อปลั ด กระทรวง ผู้ ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ปลั ดอาเภอ แล้ ว แต่กรณี
หากผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครอง หรือทางานเพื่อสาธารณะประโยชน์ และผู้ปกครองไม่เห็นด้วย
มีสิทธินาคดีไปสู่ศาลภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบคาสั่ง (ตามมาตรา 45-46)
(13) ผู้ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก ในการสงเคราะห์ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพและส่ ง เสริ ม ความประพฤติ เ ด็ ก
ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกากับ ดูแลเด็กคนใด ก็ให้ยื่นคาขอต่อปลัดกระทรวง หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีให้แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่สมัครใจเป็นผู้คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กก็ได้ (ตามมาตรา 48)
(14) ห้ามผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสุกล ภาพหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับ
ตัวเด็กผู้ปกครองที่เห็นว่าจะเสียหาย (ตามมาตรา 50)
(15) ปลัดกระทรวงมีอานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
สถานพัฒนาและฟื้นฟูได้ทั่วราชอาณาจักร ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจแต่งตั้งในจังหวัดนั้น และมีอานาจแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนผู้ปกครองสถานที่ดังกล่าว (ตามมาตรา 51 และ 55) และกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้ปกครองสถานที่ดังกล่าว
(ตามมาตรา 56, 58, 59 และ 60)
(16) การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา โดยนักเรียน และนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบ
ของโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่กาหนดในกฎกระทรวง และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการเพื่อส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (ตามมาตรา 64 และ 66)
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
เป็นหน้าที่ของเยาวชนที่เป็นชายที่มีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุย่างเข้า 18 ปี (17 ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ. ใด ให้ไปแสดง
ตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน) ณ อาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหารของตนภายใน พ.ศ.
นั้ น (ตั้ ง แต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) เช่ น เกิ ด พ.ศ. 2524 ต้ อ งไปขึ้ น ทะเบี ย นทหารใน พ.ศ. 2541 ผู้ ใ ดไม่ ส ามารถไป
ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ปกติควรให้ผู้ปกครอง)
ถ้าไม่ไปแจ้งแทนในปีนั้น ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนทางอาเภอแจ้งความดาเนินคดีมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน
300 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (ส่งให้พนักงานสอบสวน คือตารวจเปรียบเทียบปรับไม่ได้ต้องดาเนินคดีถึงชั้นศาล) เมื่อได้
ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของปีถัดไป
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การลงบัญชีทหารให้ปฏิบัติ ดังนี้
กรณีบิดาและมารดาสมรสกันตามกฎหมาย ให้ถือภูมิลาเนาของบิดาเป็นหลักในการลงบัญชีทหาร ถ้าบิดา
ถึงแก่กรรมแล้ว มารดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้ว มีผู้ปกครองให้ถือสาเนาในการลงบัญชี
ทหารที่อาเภอท้องที่ที่มารดาหรือผู้ป กครอ มีภูมิลาเนาแล้วแต่กรณีหรือถ้าบุคคลดังกล่าวถึงแก่กรรมหมดให้ลงบัญชี
ทหารที่อาเภอท้องที่ที่ผู้ขอลงบัญชีทหารมีภูมิลาเนาอยู่ (ภูมิลาเนาคือ การที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน)
การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินผู้ขอยื่นใบแสดงตนเพื่อขึ้นทะเบียนทหารกองเกินต้องนาหลั กฐาน คือ สูติบัตร
หรือบัตรประจาตัว ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อบิดา หรือมารดา) ต่อนายอาเภอท้องที่ เมื่อนายอาเภอ
ท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเห็นว่าถูกต้อง แล้วจะรับลงบัญชีทหารและออกใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9)
ให้เป็นหลักฐานด้วย
หากผู้ใดไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินภายในกาหนดจะถูก ดาเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดต้อง
ระวางโทษจาคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับแต่ถ้าทางอาเภอได้ส่งรายชื่อไปให้
เจ้าหน้าที่ตารวจติดตามจับกุมตัวมาดาเนิ นคดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติสถานบริการเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการของสถานบริการเหตุที่กฎหมายต้อง
ควบคุ ม การประกอบกิ จ การของสถานบริ ก ารเหล่ า นี้ ก็ เ นื่ อ งจากกฎหมายไม่ ป ระสงค์ ใ ห้ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ ที่
ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด หรือการเล่นการพนัน การค้าประเวณี หรือเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนสิ่งเหล่านี้
เป็ น สิ่ งที่กระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติผู้ ที่ ป ระกอบกิ จ การสถานบริก ารได้ ก็ต้ อ งขอใบอนุญ าตและต้ อ งมี ก ารต่ อ
ใบอนุญาตทุกปี
สาหรับวัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเธคผับ ค๊อกเทลเลาจน์ กฎหมายได้กาหนดห้ามเจ้าของ
ร้านยินยอมหรือปล่อยให้ วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการก็อาจจะถูกสั่งพักใบอนุญาต และหากกระทาความผิด
บ่อย ๆ ก็อาจถูกสั่งปิดหรือไม่ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการก็ได้
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
สาหรับเด็กหรือเยาวชนกฎหมายได้กาหนดอายุของเด็กที่จะเข้ามาสู่ตลาดแรงงานไว้ว่าห้ามมิให้มีการใช้แรงงาน
ต่ากว่า 15 ปี เนื่องจากอายุนี้ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนการจ้างแรงงานเด็กจะเป็น การเปิดโอกาสให้มีการทาลายอนาคต
ทางการศึกษาของเด็กที่ควรจะเป็น แรงงานที่มีคุณภาพในอนาคตโดยกฎหมายได้กาหนดให้มีการคุ้มครอง ลูกจ้างที่เป็น
เด็กหรือเยาวชนในเรื่องที่เกี่ยวกับระยะเวลาการทางาน เวลาพัก ได้ดังนี้
1. นายจ้างต้องให้ลูกจ้างเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยก 1 ชั่วโมงติดต่อกันหลังจากที่ได้ทางานมาแล้วไม่เกิน 4
ชั่วโมง นอกจากนี้ ในสี่ชั่วโมงนั้น ต้องให้ลูกจ้างเด็กได้มีเวลาพักตามที่นายจ้างกาหนด
2. ห้ามมิให้ลูกจ้างเด็กทางานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและควรเป็นเวลาที่
เด็กได้พักผ่อน
3. การทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุดกฎหมายได้กาหนด ห้ามมิ ให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุ
ต่ากว่า 18 ปี ทางานล่วงเวลา หรือทางานในวันหยุดด้วย ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าเด็กควรจะได้รับการ พักผ่อนที่เพียงพอ
เพราะการทางานล่ วงเวลาหรือการทางานในวันหยุด อาจทาให้ เด็กเกิดความเครียด และขาดโอกาสในการศึกษา
หาความรู้
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นอกจากการห้ามลูกจ้างเด็กทางานบางประเภทแล้วกฎหมาย ยังกาหนดมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุ
ต่ากว่า 18 ปี ทางาน ในสถานที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ด้วย เช่น โรงฆ่าสัตว์สถานที่เล่นการพนัน สถานที่เต้นราสถานที่ที่มี
อาหารสุรา โดยมีผู้บาเรอสาหรับปรนนิบัติ ลูกค้า หรือมีที่สาหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้ลูกค้า เป็นต้น
ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายเล็งเห็นว่าสถานที่ดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสาหรับเด็ก หรือเยาวชน ซึ่งยังมีความคิดที่อ่อนด้อย
ด้วยประสบการณ์การที่จะต้องไปทางานในสถานที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจ หรืออาจได้รับอันตรายจาก
สถานที่ที่ทางานได้
กฎหมายควบคุมร้านเกม
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงประกอบ พ.ร.บ. ภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้ านวีดิทัศน์ซึ่งเป็น
กฎหมายส าหรั บออกใบอนุ ญาตการต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการร้านเกมร้านวีดิทัศน์ รวมทั้งกาหนดระยะเวลา
ในการเล่นเกม และการใช้บริการร้านเกมของเด็ก ดังนี้
1. เด็กอายุ ต่ากว่า 15 ปี เข้าใช้บ ริ การวันจันทร์ถึงวัน ศุก ร์ไ ด้ตั้ ง เวลา 14.00 - 20.00 น. และตั้งแต่เวลา
10.00 - 20.00 น. ในวันหยุดราชการ
2. เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี เข้าใช้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.00 น.
ในวันหยุดราชการ
นอกจากนี้ ยั งมีการกาหนดไว้ว่าผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตจะต้ องดูแลไม่ให้
มีการจาหน่ายบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านวีดิทัศน์ดูแลไม่ให้สูบบุหรี่หรือเสพสารเสพติดหรือ
ดื่มแอลกอฮอล์ ภ ายในร้ า นวีดิทัศ น์ ดูแลไม่ให้ มีการเล่ น การพนัน ดูแลไม่ให้ มีการจาหน่าย หรือฉายภาพยนตร์ ที่
ไม่เหมาะสม ไม่ให้มีสื่อลามกอนาจารในร้านวีดิทัศน์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อนุ สั ญญาว่าด้ว ยสิ ทธิเด็ก เป็ น ผลมาจากการทางานของคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติและได้ประกาศใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2533 และประเทศไทยได้ลงนาม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2535 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีทั้งสิ้น 54 ข้อ
โดย 40 ข้อแรกเป็นสาระสาคัญด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ 14 ข้อหลังเป็นส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
พันธกรณีที่ระบุไว้เด็กในความมุ่งหมายของอนุสัญญานี้หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ยกเว้นผู้ที่แต่งงาน
ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ
1. สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival)
1) สิทธิในการมีชีวิตรอดและส่งเสริมชีวิต
2) ได้รับโภชนาการที่ดี
3) ได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม
4) ได้รับการบริการด้านสุขภาพ
5) การให้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง
6) การให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู
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2. สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)
1) การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ
2) การล่วงละเมิด การทาร้าย การกลั่นแกล้ง รังแก
3) การถูกทอดทิ้ง ละเลย
4) การลักพาตัว
5) การใช้แรงงานเด็ก
6) ความยุติธรรมต่อผู้เยาว์
7) การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ
3. สิทธิในการพัฒนา (Right of Development)
1) ได้รับการศึกษาทั้งใน/นอกระบบ
2) เข้าถึงข่าวสารที่เหมาะสม
3) เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา
4) พัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งทางสังคมและจิตใจ
5) พัฒนาสุขภาพร่างกาย
4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation)
1) แสดงทัศนะของเด็ก
2) เสรีภาพในการติดต่อข่าวสารข้อมูล
3) มีบทบาทในชุมชน
4) แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก
จงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดย
ผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตแก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี
ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิดจึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
การกระทาที่ถือเป็น “ละเมิด” ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ
1. การกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
- การกระทาโดยจงใจ คือการกระทาโดยสานึ กการกระทา ของตนว่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นไม่ว่า
ความเสียหายนี้จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใดก็ตาม
- การกระทาโดยประมาทเลินเล่อกระทาโดยประมาท ได้แก่ การกระทาความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทา
โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทาอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
2. กระทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
การกระทาโดยผิดกฎหมาย หมายความถึง การกระทาโดยไม่มีอานาจ หรือไม่มีสิทธิ หรือทาโดยมิชอบด้วย
กฎหมายซึ่งรวมถึงการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ซึ่งการ
กระทาโดยผิดกฎหมายอาจเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นความผิด
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3. บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
ในการกระทาละเมิดถึงแม้จะเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย หากผู้ที่ได้รับผลการกระทาไม่ได้รับความเสียหาย
ย่อมไม่เป็นละเลยสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่จะถือว่าเป็นการกระทาละเมิด เป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงเป็น
ความเสียหายที่แน่นอน เป็นความเสียหายที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5129/2546 จาเลยเป็นครูพลศึกษา จาเลยที่ 2 ได้สั่งให้นักเรียนวิ่งรอบสนาม 3 รอบ
เมื่อนักเรียนวิ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จาเลยสั่งให้วิ่งต่อ 3 รอบ ก็ยังวิ่งไม่เรียบร้อยอีก จึงสั่งให้วิ่งต่ออีก 3 รอบ ในช่วง
เที่ยงวันมีแสงแดดร้อนจัดนับว่าเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนที่มีอายุ 11-12 ปี
การกระทาของจาเลย จึงเป็นการกระทาโดยมิชอบและประมาท เลินเล่อทาให้เด็กชายเอก ซึ่งเป็นโรคหัวใจล้มลงใน
การวิ่งรอบที่ 11 และถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา เพราะระบบหัวใจล้มเหลวจึงเป็นผลโดยตรงจากคาสั่งของจาเลย
แม้จาเลยจะไม่ทราบว่าเด็กชายเอกเป็นโรคหัวใจ กรมสามัญศึกษา จาเลยที่ 1 จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์
จานวน 600,000 บาท และพิพากษายกฟ้องครูพลศึกษาจาเลยที่ 2 เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต้องห้ ามมิให้ ฟ้อง
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดฐานทาให้แท้งลูก
มาตรา 301 “ผู้ใดทาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ” บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองทารกในครรภ์มารดาและมารดา ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นที่เป็นบทบัญญัติคุ้มครองหญิงมารดาด้วย ในกรณีที่การทาแท้งนั้นเป็นเหตุให้
หญิงรั บ อัน ตรายสาหัส หรื อถึงตายกับ กรณีจ าเป็นต้องทาแท้ง เพื่อสุ ขภาพของหญิงนั้นหรือหญิงมีครรภ์เนื่องจาก
การกระทาความผิดอาญา ข่มขืน หรือกระทาชาเรา หรือฐานจัดหา หรือพาหญิงไป เพื่อการอนาจารและเป็นการกระทา
ของแพทย์
หญิงทาให้ตนเองแท้งลูก หมายความว่า หญิงกระทาแก่ตนเองให้แท้งลูกไม่ได้อาศัยผู้อื่น หรือร่วมกับผู้ อื่น
ในการทาแท้งมีความผิดตามมาตรา 301
ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 6443/2545 จ าเลยที่ 1 และที่ 2 พาผู้ เ สี ย หายไปให้ ห ญิ ง ไม่ ท ราบชื่ อ ท าแท้ ง
โดยผู้เสียหายยินยอม ในระหว่างนั้นจาเลยที่ 1 นั่งขวางประตูบ้านอยู่ด้วย เป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกก่อน
หรือขณะกระทาผิดจาเลยที่ 1 และที่ 2 จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 302
วรรคแรก ประกอบมาตรา 86 ซึ่งแม้โจทก์มิได้ขอให้ล งโทษตามมาตรานี้ ศาลก็ลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคท้าย เพราะการกระทาให้หญิงแท้งลูก ไม่ว่าหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ ประมวล
กฎหมายอาญาบัญญัติเป็นความผิดทั้งนั้น ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วย เจ็บ หรือคนชรา มาตรา 306 “ผู้ใดทอดทิ้ง
เด็กอายุไม่เกิน 9 ปี ไว้ ณ ที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทาให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
- ทอดทิ้งไว้ ณ ที่ใด ๆ เด็กอายุยังไม่เกิน 9 ปี
- โดยประการที่ทาให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล
มาตรา 307 “ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้เพราะอายุ ความเจ็บป่วย
กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสีย โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
- มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญา
- ต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ เพราะอายุ ความป่วยเจ็บฯ ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
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จงใจหรือประมาทเลินล่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดย
ผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่าน
ว่าผู้นั้นทาละเมิด จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น”
การกระทาที่ถือเป็น “ละเมิด” ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ
1. การกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
- การกระทาโดยจงใจ คือการกระทาโดยสานึกการกระทาของตนว่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่า
ความเสียหายนี้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม
- การกระทาโดยประมาทเลินเล่อกระทาโดยประมาท ได้แก่ การกระทาความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทา
โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทาอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
2. กระทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
การกระทาโดยผิดกฎหมาย หมายความถึง การกระทาโดยไม่มีอานาจ หรือไม่มีสิทธิ์ หรือทาโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ซึ่ง
การกระทาโดยผิดกฎหมายอาจเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยขัดแย้งว่าเป็นความผิด
3. บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
ในการกระทาละเมิดถึงแม้จะเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย หากผู้ที่ได้รับผลการกระทาไม่ได้รับความเสียหาย
ย่อมไม่เป็นการละเมิดสาหรับความเสียที่เกิดขึ้นที่จะถือว่าเป็นการทาละเมิด เป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงเป็น
ความเสียหายที่แน่นอนเป็นความเสียหายที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5129/2546 จาเลยเป็นครูพลศึกษา จาเลยที่ 2 ได้สั่งให้นักเรียนวิ่งรอบสนาม 3 รอบ
เมื่อนักเรียนวิ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จาเลยสั่งให้วิ่งต่ออีก 3 รอบ ก็ยังวิ่งไม่เรียบร้อยอีก จึงสั่งให้วิ่งต่ออีก 3 รอบ
ในช่วงเที่ยงวันมีแสงแดดร้อนจัด นับว่าเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนที่มีอายุ
11-12 ปี การกระทาของจาเลย จึงเป็นการกระทาโดยมิชอบ และประมาทเลินเล่อ ทาให้เด็กชายเอกซึ่งเป็นโรคหัวใจ
ล้มลงในการวิ่งรอบที่ 11 และถึงแก่ความตาย ในเวลาต่อมาเพราะระบบหัวใจล้มเหลว จึงเป็นผลโดยตรงจากคาสั่ง
ของจาเลย แม้จาเลยจะไม่ทราบว่าเด็กชายเอกเป็นโรคหัวใจกรมสามัญศึกษา จาเลยที่ 1 จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่โจทก์จานวน 600,000 บาท และพิพากษายกฟ้องครูพลศึกษา จาเลยที่ 2 เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต้องห้าม
มิให้ฟ้องเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
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ภาคผนวก ช
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
กฏกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ
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พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
----------------------พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรั บปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดส และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย อานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่ง ร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
“เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดา หรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้
จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเก อันตรายต่อสวัสดิภาพของตน
“เด็กกาพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหา
บิดามารดาได้
“เด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ใน ครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่ าร้างทิ้งร้าง
ถูกคุมขังหรือแยกกันอยู่ และได้รับความลาบากหรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวั หรือกาลังความสามารถ
และสติปัญญาหรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
“เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจไม่ว่าความบกพร่อง
นั้นจะมีมาแต่กาเนิดหรือ เกิดขึ้นภายหลัง
“เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด ” หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตน ไม่สมควรเด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหา
สมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนาไป ในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อม หรือ
สถานที่อันอาจชักนาไปในทางเสียหายทั้งนี้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งกาลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งประเภท
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
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“นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งกาลังรับการศึกษาระดับ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน
“บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่า จะสมรสกันหรือไม่
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดาผู้อนุบาลผู้รับบุตร บุญธรรมและผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงผู้ปกครองสวัสดิภาพนายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความ
อุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอยู่ด้วย
“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้ อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร
“การเลี้ยงดู โ ดยมิ ชอบ” หมายความว่า การไม่ให้ การอุปการะ เลี้ ยงดูอบรมสั่ งสอนหรือพัฒ นาเด็ ก ตาม
มาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดใน กฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทาหรือละเว้นการกระทา ด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสีย
เสรีภาพหรือเกิดอัน ตราย แก่ร่างกายหรือจิ ตใจการกระทาผิดทางเพศต่อเด็กการใช้เด็ กให้ กระทาหรือประพฤติใน
ลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีทั้งน้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่
ก็ตาม
“สืบเสาะและพินิจ ” หมายความว่า การค้นหาและรวบรวม ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและนามาวิเคราะห์
วินิ จ ฉัย ตามหลักวิช า ทางสั งคมสงเคราะห์ แพทย์จิตวิทยากฎหมายและหลั กวิชาการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ
ครอบครัวของบุคคลนั้น
“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและ พัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจานวน
ตั้ ง แต่ ห กคนขึ้ น ไป ซึ่ ง เด็ ก ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ญาติ กั บ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ด าเนิ น การสถานรั บ เล ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ไ ม่ ร วมถึ ง
สถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกช
“สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานที่รับเด็กไว้อุปการะ เป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็ กและ
ครอบครัวเพื่อกาหนด แนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก แต่ละราย
“สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะ เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์
ซึ่งมีจานวนตั้งแต่ หกคนขึ้นไป
“สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติ
บาบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัส
“สถานพัฒนาและฟื้นฟู” หมายความว่า สถานที่โรงเรียน สถาบันหรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้การบาบัดรักษาการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนการศึกษาแนะแนวและการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กที่จาต้องได้รับ
การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ
“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชน และครอบครัวในศาลจังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ว่าราชการจังหวัด ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕ ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่
ในจังหวัดใดยังมิได้เปิดทาการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดให้ศาล
จังหวัดมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบั ญญัตินี้และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทกับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุ ษย์ เป็ น ประธานกรรมการปลั ดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคง ของมนุษย์เป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงศึกษาธิการอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการอธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบดีผู้พิพากษาศาล
เยาวชน และครอบครัวกลางผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและ
ผู้สูงอายุเป็นกรรมการและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ ของมนุษย์
แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ ในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครูจิตวิทยากฎหมาย แพทย์ไม่น้อยกว่า
เจ็ดปีวิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อย วิชาชีพละหนึ่งคนและแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์
ซึ่งมีผลงานเป็นท ประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีกสองคนโดยมี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ ง ต้ อ งเป็ น สตรี ไ ม่ น้ อ ยกว่า หนึ่ ง ในสามคณะกรรมการ จะแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในกระทรวงการพั ฒ นาสั งคม และ
ความมั่นคง ของมนุษย์ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๘ ให้สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ทาหน้าที่เป็นสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
(๓) พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการตลอดจนให้บริการ ด้านสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความ
ประพฤติเด็ก
(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห์วิจัยดาเนินการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายรวมทั้งแผนงานใน
การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการทราบ
(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการ มอบหมาย
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งเพราะครบวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิ นสองวาระ
ติดต่อกัน
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มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตาม มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ รัฐ มนตรีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเช่นเดี ตามมาตรา ๗ เป็นกรรมการแทนและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง แทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่ง ครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ให้กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมี กรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมหากรองประธานไม่มาประชุมหรือ ไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ให้กรรซึ่ง
มาปการะชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบแผนงายน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห์คุ้มครอง
สวัสดิภาพและส่งเสริม ความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ ระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและ
การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุน
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๔๗
(๕) วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาการ
สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งมีอานาจเข้าไปตรวจสอบใน สถานรับเลี้ยงเด็ก
สถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟูสถานพินิจหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐ และเอกชน
(๗) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดรวมทั้งให้คาแนะนาและเสนอแนะในการป้องกั นและแก้ไขปัญหาการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด
(๘) ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิ ภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่
คณะกรรมการมอบหมายให้นาบทบัญญัติ มาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
โดยอนุโลม
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มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการผู้แทนสานักงาน อัยการสูงสุดผู้แทนกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลผู้แทนกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางผู้แทนสถานพินิจ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางผู้แทนสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและ
ผู้สูงอายุผู้อานวยการ สานักพัฒนาชุมชนผู้อานวยการสานักการศึกษาผู้อานวยการสานักอนามัย และผู้อานวยการสานัก
การแพทย์ เ ป็ น กรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครโดยความเห็ น ชอบของ
ปลัดกระทรวง แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทาในวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ครูจิตวิทยากฎหมาย
แพทย์วิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมี ผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์
ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคนโดยมีผู้อานวยการสานัก สวัสดิการสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งข้าราชการในสานักสวัสดิการสังคมไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งได้มการ รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมอัยการ จังหวัดพัฒนาการจังหวัด
แรงงานจังหวัดผู้อานวยการเขตพื้นที่ การศึกษานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหรือผู้แทนศาลจังหวัดในกรณี ที่จังหวัดนั้นไม่มีศาลเยาวชนและครผู้อบแคทรันวสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหรือผู้แทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่งตั้งวัดจากข้าราชการในจังหวัใดนกรณีที่จังหวัดนั้นไม่
มีสถานพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของปลั ดกระทรวงแต่งตั้งจาก ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู
จิตวิทยากฎหมาย แพทย์วิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมีผู้แทนจาก ภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแต่งตั้ง
จากผู้มีประสบการณ์ ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคนโดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๑๘ ให้ น าบทบั ญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการดารง
ตาแหน่งการพ้นจากตาแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทนและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ตามมาตรา ๑๖
และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลมเว้นแต่อานาจของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ให้เป็นอานาจของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๙ ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม และการแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน ของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ คุ้มครองเด็ก
จังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมีอานาจและ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาการ
สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งมีอานาจเข้าไปตรวจสอบใน สถานรับเลี้ยงเด็ก
สถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟูสถานพินิจหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ การ
สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กของรัฐ และเอกชน ภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขต
จังหวัด แล้วแต่กรณี
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(๓) กาหนดแนวทางการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี
(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม ความประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี และรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุนและการจัดการทุน ต่อคณะกรรมการ
(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ
(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆหรือขอคาชี้แจง จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวินิจฉัยในการ
ปฏิบัติหน้า พระราชบัญญัตินี้
(๗) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินงานเกี่ยวกับ การสงเคราะห์และส่งเสริมความประพฤติเด็กใน
กรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบั ติห น้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ กรรมกา และอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๒
การปฏิบัติต่อเด็ก
มาตรา ๒๒ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญและไม่ใ ห้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การกระทาใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก
หรือไม่ให้พิจารณาตามแนวทางที่กาหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน
ตามสมควรแก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ากว่า มาตรฐานขั้นต่าตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
มาตรา ๒๔ ปลั ดกระทรวงผู้ ว่าราชการจังหวัดนายอาเภอ ปลั ดอาเภอผู้ เป็นหั วหน้าประจากิ่งอาเภอหรือ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็
ตามรวมทั้งีอานาจและหน้าที่ดูแล และตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครอง สวัสดิ
ภาพสถานพัฒ นาและฟื้น ฟูและสถานพินิ จ ที่ ตั้ง อยู่ ในเขตอาเภอ แล้ ว รายงานผลการตรวจสอบต่ อคณะกรรมการ
คณะกรรมการคุ้มครอง เด็กกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบและให้มี
อานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๕ ผู้ปกครองต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะ
หรือสถานที่ใดโดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน
(๒) ละทิ้งเด็กไว้ณสถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกัน ดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม
(๓) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จาเป็นแก่การดารงชีวิตหรื สุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจของเด็ก
(๔) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโ หรือพัฒนาการของเด็ก
(๕) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
มาตรา ๒๖ ภายใต้บั งคับ บทบั ญ ญัติ แห่ ง กฎหไม่ว่า ายอื่น เด็ กจะยินยอมหรื อ ไม่ ห้ ามมิให้ ผู้ ใดกระท าการ
ดังต่อไปนี้
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
139

(๑) กระทาหรือละเว้นการกระทาอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจาเป็นแก่การดารงชีวิตหรือ การรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตนจน
น่าจะเกิดอันตราย แก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับขู่เข็ญชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตน ไม่สมควรหรือน่าจะทาให้เด็กมีความประพฤติ
เสี่ยงต่อการกระทาผิด
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใดเพื่อ รับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาเว้นแต่
เป็นการิของเด็ก กระทาของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว
(๕) บังคับขู่เข็ญชักจูงส่งเสริมยินยอมหรือกระทาด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อนหรือใช้เด็กเป็น
เครื่องมือในการขอทานหรือการกระทาผิดหรือกระทาด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
(๖) ใช้จ้างหรือวานเด็กให้ทางานหรือกระทาการอันอาจเป็น อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตหรือขัดขวาง ต่อพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับขู่เข็ญใช้ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็ก เล่นกีฬาหรือให้กระทาการใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทาง
การค้าอันมี ลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อ
เด็ก
(๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไ ในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือ
สถานที่ที่ห้ามมิให้เด็
(๙) บังคับขู่เข็ญใช้ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็ก แสดงหรือกระทาการอันมีลักษณะลามกอนาจารไม่ว่า
จะเป็นไปเพื่อให้ได้มา ซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
(๑๐) จาหน่ายแลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็กเว้นแต่ การปฏิบัติทางการแพทย์ถ้าการกระทาความผิด
ตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัว
เด็กหรือผู้ปกครอ โดยเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงเกียรติคุณหรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก
หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
มาตรา ๒๘ ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การ อุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดหรือ ผู้ปกครองกระทาการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือขัดขวาง ต่ อความเจริญเติบโตหรือ
พัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอ หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ เด็กหรือป้องกันมิให้เด็กได้รับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการให้
การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจาต้องได้รับการ สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามหมวด ๓
และหมวด ๔ จะต้อง ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ม คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม มาตรา
๒๔ โดยมิชักช้าแพทย์พยาบาล นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์รือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับตัวเด็ก ไว้รักษาพยาบาลครู
อาจารย์หรือนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษ หรือลูกจ้างจะต้องรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้ สวัสดิ
ภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ทราบโดยมิชักช้าหกเป็นที่ปรากฏชัด หรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การเลี้ยงดูโดยมิชอบ
การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้เมื่อได้กระทาโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทาง
อาญาหรือทั้งทางแพ่ง ปกครอง
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด๓และหมวด ๔ มี
อานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(๑) เข้าไปในเคหสถานสถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อ
ตรวจค้นในกรณ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาทารุณกรรมเด็กมีการกักขังหรือเลี้ยงดู โดยมิชอบแต่ในกรณีมีเหตุอั น
ควรเชื่อว่าหากไม่ดาเนินการในทันท เด็กอาจได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือถูกนาพาไปสถานที่อื่น ซึ่งยากแก่
การติดตามช่วยเหลือก็ให้มีอานาจเข้าไปในเวลาภายหลังพระอาทิตย์ตกได้
(๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจาต้องได้ร การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัส ดิภาพในกรณีจาเป็น
เพื่อประโยชน์แก่ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจนาตัวเด็กไปยังที่ทาการ ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวรวมทั้ง บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ทั้งนี้จะต้องกระทาโดยมิชักช้าแต่ไม่ว่ากรณีใด จะกัก
ตัวเด็กไว้นานเกินกว่า สิบสองชั่วโมงไม่ได้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตาม (๖) ระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแล
จะต้องให้การอุปการะ เลี้ยงดู และหากเจ็บป่วยจะต้องให้การรักษาพยาบาล
(๓) มีหนังสือเรียกผู้ปกครหรือบุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยคาง หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ความ
ประพฤติสุขภาพและ ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก
(๔) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กนายจ้างหรือ ผู้ประกอบการเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่
เด็กทางานหรือเคยทางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลสถานศึกษา ที่เด็กกาลังศึกษาหรือ
เคยศึกษาหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพส่งเอกสารหรือ หลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่การศึกษาการทางาน หรือความ
ประพฤติ ของเด็กมาให้
(๕) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครองสถานที่ประกอบการ ของนายจ้างของเด็กสถานศึกษาของเด็กหรือ
สถานที่ที่เด็กมีความ เกี่ยวข้องด้วยในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่นั้นๆ
และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับ สภาพความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวการเลี้ยงดูอุปนิสัยและ ความ
ประพฤติของเด็ก
(๖) มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะนาหรือตักเตือน ผู้ปกครองให้ดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กในทางที่
ถูกต้องเพื่อให้เด็กได้รับ การพัฒนาในทางที่เหมาะสม
(๗) ทารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบให้แก่สถานแรกรับ ในกรณีมีการส่งเด็กไปยังสถานแรกรับหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเมื่อร้องขอ
เด็กที่อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับ อุ ปการะเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
และก่อนที่จะจัดให้เด็ก เข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครอง สวัสดิภาพและสถาน
พัฒนาและฟื้นฟูจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญใน สาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน เท่าที่สามารถกระทา
ได้
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หมวด ๓
การสงเคราะห์เด็ก
มาตรา ๓๒ เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่
(๑) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกาพร้า
(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
(๓) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่นถูกจาคุกักขังพิการทุพพลภาพเจ็บป่วยเรื้อรัง
ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท
(๔) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกาย
หรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
(๕) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือใน การกระทาหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบถูก
ทารุณกรรมหรือตกอยู่ใน ภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทา ศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
(๖) เด็กพิการ
(๗) เด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก
(๘) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กาห ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้ม สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ได้รับแจ้งจากบุคคล
ตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่
เหมาะสม ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้สามารถ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ตามมาตรา ๒๓
(๒) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสม และยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้อง ไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตาม (๑) ได้
(๓) ดาเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(๔) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือ สถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้
อุปการะ
(๕) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ
(๖) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์
(๗) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพหรือส่งเด็กเข้าบาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝึกหัดอาชีพในสถาน
พัฒนาและฟื้นฟู
วิธีการให้การสงเคราะห์ ตามวรรคหนึ่งให้ เป็นไปตามระเบียบ ที่ปลัดกระทรวงกาหนดและไม่ว่ ากรณีใด ๆ
การดาเนินการให้การสงเคราะห์ ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ(๗) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ความยินยอมดังกล่าว
ต้องทาเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวง กาหนด หรือยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนในกรณีที่
ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่อาจให้ความ ยินยอมได้ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี มีอานาจส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวได้ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง
ฟังรายงานและความเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน
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ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีมอานาจ กาหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์เด็กตาม (๔)
(๕) (๖) หรื อ (๗) แต่ถ้ามีพฤติการณ์เปลี่ ย นแปลงไปอาจจะขยายหรื อย่นระยะเวลาที่ก าหนด ไว้แล้ ว ก็ได้ตามแต่
เห็นสมควรในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงาน เจ้าหน้าที่รีบดาเนินการจัดให้เด็กสามารถกลับไปอยู่ในความ
ปกครอง ของผู้ปกครองโดยมิชักช้า
ในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้องขอและแสดงให้เห็ นว่าสามารถปกครองและ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีสั่งให้เด็กพ้นจากการสงเคราะห์ และมอบตัว
เด็กให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้แม้ว่ายังไม่ครบกาหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์ก็ตาม
ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบสิบแปด บริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จาเป็นจะต้องได้รับการ
สงเคราะห์ต ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหแล้วแต่กรณีัดอาจสั่งให้บุคคลนั้น ได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุยี่สิบ
ปีบริบูรณ์ก็ได้แต่ถ้ามีเหตุจาเป็น ต้องให้การสงเคราะห์ต่อไปอีกและบุคคลนั้นมิได้คัดค้านปลัดกระทรวง หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วแต่กรณีอาจสั่งให้สงเคราะห์บุคคลนั้นต่อไป ตามความจาเป็นและสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลนั้
อายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์
มาตรา ๓๔ ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กอาจนาเด็กไปขอรับ การสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หรือสานักงาน และสวัสดิการจังหวัดหรือที่สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูของเอกชนเพื่อขอรับ
การสงเคราะห์ได้
กรณีมีการนาเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการหรือสานักงานพัฒนาสังคมและ
สวัส ดิการจั งหวัดถ้าเป็ นเด็ก ที่ จ าเป็ น ต้องได้รั บการสงเคราะห์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ การ สงเคราะห์ที่
เหมาะสมตามมาตรา๓๓ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ยังไม่สามารถหาวิธีการสงเคราะห์ที่เหมาะสมกับเด็กตาม
มาตรา๓๓ได้ จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับก่อนก็ได้
กรณีมีการนาเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กของ
เอกชนให้ผู้ปกครอง สวัสดิภาพรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา ดาเนินการตามวรรคสอง
ต่อไป
มาตรา ๓๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้ สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบเห็นเด็กที่พึงได้รับการ
สงเคราะห์ตาม มาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้สอบถามเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
เด็กถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือจาต้องตรวจ สุ ขภาพหรือเป็นเด็กพิการต้องรีบจัดให้มีตรวจรักษาทางร่างกายาร และจิตใจทันที
หากเป็นเด็กที่จาเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณ ให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และไม่ว่ากรณีใดให้พยายาม
ดาเนินการ เพื่อให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยเร็วแต่หากปรากฏว่า สภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้ อมไม่
เหมาะที่จะให้เด็กกลับไปอยู่ ครอบครัวและมีเหตุจาเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด ๔ ก็ได้
มาตรา ๓๖ ในระหว่างที่เด็กได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ (๖) หากปรากฏว่าเป็นเด็กที่
เสี่ยงต่อการกระทาผิด และพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีม
อานาจสั่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด ๔ ได้
มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับสถานสงเคราะห์หรือสถานพัฒนา และฟื้นฟูได้รับตัวเด็กไว้ตามมาตรา ๓๓ (๕)
(๖) หรือ (๗) ให้ผู้ปกครอง สวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัวเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแต่ล พร้อมด้วยประวัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี
โดยมิชักช้าและให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการตามเห็นสมควรต่อไป
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มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ งใหเด็กเข้ารับการสงเคราะห์โดยผู้ปกครองไม่
ยินยอมตามมาตรา๓๓วรรคสอง กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับกาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ ว ร ร ค ส า ม
หรือกรณีที่ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอรับเด็กไปปกครองดูแลเอง แต่ได้รับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ ผู้ปกครองย่อมมีสิทธินาคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕ ในเขตท้องที่นั้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันรับทราบคาสั่ง
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ปกครองซึ่งได้รับเด็กกลับมาอยู่ในความดี มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะให้การเลี้ยงดูโดยมิ
ชอบแก่เด็กอีกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครอง
หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาก็ให้ยื่นคาขอ ต่อปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้
เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแล้วแต่กรณีเพื่อเรียกผู้ปกครองมาทาทัณฑ์บน ว่าจะไม่กระทาการใดอันมีลักษณะเป็นการ
ให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีกและให้วางประกันไว้เป็นจานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูปแต่จะเรียกประกันไว้ได้ไม่
เกินระยะเวลาสองปีถ้ากระทาผิดทัณฑ์บน ให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุตคุ้มครองเด็กตามมาตรา ๖๙
การให้คาแนะนาหรือการเรียกประกันให้คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ของผู้ปกครอง และประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นสาคัญ
หมวด ๔
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
มาตรา ๔๐ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม
(๒) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
(๓) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าการกระทาทารุณกรรมต่อเด็กให้รีบแจ้งหรือรายงาน
ต่อพนักงานเจ้า หน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตา มาตรา ๒๔
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือผู้มีหน้าที่ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ได้รับแจ้ง
เหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการกระทาทารุณกรรม ต่อเด็กในสถานที่ใดให้มี
อานาจเข้าตรวจค้นและมีอานาจแยกตัวเด็ก จากครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด
การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้เมื่อได้กระทาโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้ง
ทางแพ่งางอาญาหรือ ทางปกครอง
มาตรา ๔๒ การดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม มาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษา
ทางร่างกายและ จิตใจทันทีถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรต้องสืบเสาะและพินิจเกี่ยว เด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธีการ
คุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กก็ อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับก่อนได้หรื อถ้าจาเป็นต้องให้การสงเคราะห ก็ให้
พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา๓๓ และถ้าจาเป็นต้องให้การ ฟื้นฟูสภาพจิตใจก็ให้รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและ
ฟื้นฟู
การส่งเด็กไปสถานแรกรับสถานพัฒนาและฟื้นฟูหรือสถานที่อื่นใด ตามวรรคหนึ่งระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
เพื่อหาวิธีการการคุ้มครอง สวัสดิภาพที่เหมาะสมให้กระทาได้ไม่เกินเจ็ดวันแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น และสมควรเพื่อ
ประโยชน์ของเด็กพนั กงานเจ้าหน้าที่หรื อพนั กงานอัยการ จะยื่นคาร้องขอต่อศาลตามมาตรา ๕ เพื่อมีคาสั่ง ขยาย
ระยะเวลาออกไป รวมแล้วไม่เกินสามสิบวันก็ได้
มาตรา ๔๓ กรณีที่ผู้ ป กครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระทา ทารุณกรรมต่อเด็กถ้ามีการฟ้องคดีอาญาแก่
ผู้กระทาผิดและมีเหตุ อันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องนั้นจะกระทาทารุณกรรมแก่เด็กอีกก็ให้ศาล ที่พิจารณาคดีนั้นมีอานาจ
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กาหนดมาตรการคุมความประพฤติผู้นั้นห้ามเข้า เขตกาหนด หรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กในระยะที่ศาลกาหนดเพื่อป้องกันมิ
ให้ กระทาการดังกล่าวและจะสั่งให้ผู้นั้นทาทัณฑ์บนตามวิธีการที่กาห ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งประมวล
กฎหมายอาญาด้วยก็ได้
หากยังไม่มีการฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มี พฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระทาทารุณกรรมแก่เด็ก
อีกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการ
ยื่นคาขอต่อศาลตามมาตรา ๕ เพื่อออกคาสั่งมิให้กระทาการดังโดยกาหนดมาตรการคุมความประพฤติล่าว และเรียก
ประกันด้วยก็ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองหากศาลเห็นว่ามีเหตุจาเป็น เร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้ถูกกระทาทารุณ
กรรมให้ศาลมีอีกานาจ ออกคาสั่งให้ตารวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระทาทารุณกรรมแก่ มากักขังไว้มีกาหนดครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน
การพิจารณาออกคาสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ
มาตรา ๔๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสว เด็กตามมาตรา๒๔ พบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการ
กระทาผิดให้สอบถามเด็ก และดาเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กรวมทั้งสภาพความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว
ความเป็นอยู่ การเลี้ย งดูอุปนิสั ยและความประพฤติ ของเด็กเพื่อทราบข้อมูล เกี่ยวกับเด็กและถ้าเห็ นว่าจาเป็ นต้ อง
คุ้มครอง สวัสดิภาพแก่เด็กโดยวิธีส่งเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนา และฟื้นฟูก็ให้เสนอประวัติพร้อม
ความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาสั่งให้ใช้วิธีการคุ้มครอง สวัสดิภาพที่
เหมาะสมแก่เด็ก
ในกรณีพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ห รื อผู้ มีห น้ าที่คุ้มครองสวัส ดิ ตามมาตรา ๒๔ เห็ นว่าเด็กจาเป็นต้องได้รับการ
สงเคราะห์ก็ให้พิจารณา ให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรส่งตัวเด็กไปยัง สถานแรกรับสถาน
สงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพั ฒนา และฟื้นฟูก็ให้มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็
ปกครองดูแลโดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา ๔๘ หรือไม่ก็ได้และเมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกับ
ผู้ปกครองหรือบุคคลที่จะเด็กไปปกครองดูแลแล้วอาจจะวางข้อกาหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็ก มีความประพฤติเสียหาย
หรือเสี่ยงต่อการกระทาผิดโดยให้ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
(๑) ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
(๒) ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นหรือไปกับผู้ปกครอง
(๓) ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่จะชักนาไปในทางเสื่อมเสีย
(๔) ระมัดระวังมิให้เด็กกระทาการใดอันเป็นเหตุให้เด็ก ประพฤติเสียหาย
(๕) จัดให้เด็กได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของเด็ก
(๖) จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและ ความสนใจของเด็ก
(๗) จัดให้เด็กกระทากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดู ละเลย ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้มีห คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีหน้าที่คุ้มครอบสวัสดิภาพเด็กรักเด็ก
กลับไปดูแล
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่หรือเข้าไป ในสถานที่เฉพาะเพื่อการจาหน่ายหรือ เสพสุรา
หรือบุหรี่หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก มีหนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและมีข้อตกลง ร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กทางานบริการ
สังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์และอาจวางข้อกาหนดให้ผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางข้อกาหนดอื่นใดเพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เด็กกระทาความผิด ขึ้นอีกก็ได้
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หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
การว่ากล่าวตักเตือนทาทัณฑ์บนและจัดให้เด็กทางานบริการสังคม หรือทางานสาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือใน
กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกข้อกาหนดให้เด็กทางานบริการสังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๔๕ หาก
ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธินาคดีไปสู่ศา ตามมาตรา ๕ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบคาสั่ง
มาตรา ๔๗ วิธีการดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนอกจาก ที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๕
ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
มาตรา ๔๘ ในการด าเนิ น การสงเคราะห์ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ และส่ ง เสริ ม ความประพฤติ แ ก่ เ ด็ ก ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุสมควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัส เพื่อกากับดูแลเด็กคน
ใดก็ให้ยื่นคาขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ จังหวัดแล้วแต่กรณีให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์
หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเ โดยจะกาหนดสถานที่อยู่อาศัยของเด็กที่อยู่ในการ
กากับดูแลขอผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้วยก็ได้
กรณีที่เด็กพ้นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถาน
พัฒนาและฟื้นฟูแล้วถ้ามีเหตุผล สมควรก็ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นคาขอต่อปลัดกระทรวงหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณีให้ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลาคราวลไม่เกินสองปี
มาตรา ๔๙ ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีอานาจและหน้าทดังต่อไปนีั้
(๑) เยี่ยมเยียนให้คาปรึกษาแนะนา และตักเตือนเกี่ยวกับ เรื่องความประพฤติการศึกษาและการประกอบ
อาชีพแก่เด็กที่อยู่ในการกากับดูแล
(๒) เยี่ยมเยียนให้คาปรึกษาและแนะนาแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ เรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในการ
กากับดูแล
(๓) จัดทารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและของผู้ปกครองเสนอต่อปลัดกระทรวง
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป กครองสวั ส ดิ ภ าพคณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก กรุ ง เทพมหานครหรื อ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการต่อไป
มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครอสวัสดิภาพเด็กเปิดเผยชื่อตัวชื่อสกุลภาพหรือข้อมูลใดๆ
เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครองในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่าง
หนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครอง
บทบั ญญัติในวรรคหนึ่ งให้ ใช้บั งคับ แก่ พนั กงานเจ้าหน้นั กสั งคมสงเคราะห์ นั กจิตวิทยาและผู้ มี ห น้ า ที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๒๔ ซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม
ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทประเภทใดซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งวรรคใด
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หมวด ๖
สถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและสถานพัฒนา และฟื้นฟูได้ทั่วราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจจัดตั้ง สถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรก
รับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครอง สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูภายในเขตจังหวัดนั้น
หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอานาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและดาเนินกิจการได้เฉพาะ
สถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจ้งให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีทรา และให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดแนะนาหรือสนับสนุน การจัดตั้งและการดาเนินการ ดังกล่าว
มาตรา ๕๒ ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๑ ผู้ใดจะจัดตั้งสถาน รับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพและ สถานพัฒนาและฟื้นฟูต้องขอรับใบอนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว แต่
กรณี
การขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาต การให้ต่ออายุใบอนุญาตการขอรับใบแทน
ใบอนุ ญาตที่ สู ญ หายถู กท าลาย หรื อช ารุ ดการออกใบแทนใบอนุ ญาตและการเพิ ก ถอนใบอนุญ าตให้ เ ป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดในกฎ กระทรวง
มาตรา ๕๓ ให้ ป ลั ด กระทรวงผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด คณะกรรมการ คุ้ ม ครองเด็ ก กรุ ง เทพมหานครและ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด กากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนา และฟื้นฟูที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครอง สวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูจะต้องไม่
ดาเนินกิจการในลั กษณะ แสวงหากาไรในทางธุรกิจและต้องมีผู้ปกครองสวัสดิภ าพเป็นผู้ปกครอง ดูแลและบังคับ
บัญชาการดาเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกาหนด
มาตรา ๕๕ ให้ปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจ แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพของ
สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอานาจ และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับตัวเด็กที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ ไว้เพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว
วินิจฉัยกาหนดวิธีการที่เหมาะสม ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กแต่ละคนถ้าจาเป็นอาจ รับตัวเด็กไว้
ปกครองดูแลชั่วคราวได้ไม่เกินสามเดือน
(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุประวัติความประพฤติ สติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัย
อาชีพและฐานะ ของเด็กที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพรวมทั้ง ของผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็ก
อาศัยอยู่ด้วยตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวง เกี่ยวกับเด็กและมูลเหตุที่ทาให้เด็กตกอยู่ในสภาวะจาต้องได้รับการ สงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตพร้อมทั้ง ดาเนินการรักษาเยียวยาแก่เด็กที่อยู่ในความปกครอง
ดูแล
(๔) จัดที่พักอาศัยที่หลับนอนเครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมและ ถูกสุขลักษณะและจัดอาหารให้ถูกอนามัยและ
เพียงพอแก่เด็กที่อยู ความปกครองดูแล
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(๕) จัดการศึกษาการกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้เหมาะสมกับวัยและสภาพของ
เด็กแต่ละคน
(๖) จัดส่งเด็กที่ได้ดาเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห์สถานพัฒนาและฟื้นฟูโรงเรี ยนหรือ
สถานที่อื่นใดที่มี วัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้เหมาะสม กับวัยและสภาพของเด็กแต่ละ
คน
(๗) มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกคหรองือบุคคลที่เหมาะสมและ ยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูและถ้าเห็นสมควรอาจ
ยื่นคาขอให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีแต่งตั้งผู้คุ้มครอง สวัสดิภาพแก่เด็ก ตามมาตรา ๔๘
(๘) ให้คาปรึกษาแนะนา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองในกรณี ที่เด็กจาต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครอง
สวัสดิภาพ
ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต้องดาเนินการให้เด็ก สามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครองก่อนส่วนการจัดให้
เด็กไปอยู่ใน สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู ให้ดาเนินการเป็นวิธีสุดท้าย
มาตรา ๕๗ ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของ สถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเด็กที่จาต้องได การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพทุกคนไว้อุปการะเลี้ยงดู
มาตรา ๕๘ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอานาจ และหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
และให้มีอานาจและ หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการศึกษาอบรม สั่งสอนและฝึกหัดอาชีพแก่เด็กที่อยู่ ในความปกครองดูแลของสถานสงเคราะห์ให้
เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
(๒) จัดบริการแนะแนวให้คาปรึกษาและช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง
(๓) สอดส่องและติดตามให้คาปรึกษาแนะนา และช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถานสงเคราะห์ไปแล้วเพื่อเป็น
การสงเคราะห์หรือ คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิให้กลับไปสู่เดิม
การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถ้าเป็นกรณีที่เด็กถูก ส่งมาจากสถานแรกรับซึ่งมีรายงานการสืบเสาะ
และพินิจแล้วอาจงด การสืบเสาะและพินิจก็ได้
มาตรา ๕๙ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ใน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๒) จัดการศึกษอาบรม และฝึกอาชีพแก่เด็กที่อยู่ใน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๓) แก้ไขความประพฤติบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกายหรือจิตใจแก่เด็กที่อยู่ในสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ
(๔) สอดส่องและติดตามให้คาปรึกษาแนะนา และช่วยเหลือ แก่เด็กที่ออกจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพไปแล้ว
มาตรา ๖๐ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟื้นฟู มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับเด็กที่จาต้องได้รับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายหรือจิตใจไว้ปกครองดูแล
(๒) ทาการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กแต่ละคน
(๓) จัดการศึกษาฝึกอบรมสั่งสอนบาบัดรักษาแนะแนวและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมแก่เด็กแต่
ละคน ที่อยู่ระหว่างการปกครองดูแล
มาตรา ๖๑ ห้ามมิให้เจ้าของผู้ปกครองสวัสดิภาพและผู้ปฏิบัติงาน ในสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถาน
สงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูทาร้ายร่างกายหรือจิตใจกักขังทอดทิ้งหรือ ลงโทษเด็กที่
อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุน แรงประการอื่นเว้นแต่ กระทาเท่าที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกาหนด
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มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ได้ รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ผู้ปกครอง สวัสดิภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๗
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและ กิจกรรมในการแนะแนวให้คาปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและ ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคม และความ
ปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและต้องประพฤติตน
ตามระเบียบ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา๖๔ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐ มนตรี
กาหนดและมีอานาจนาตัวไป มอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษาน เพื่อดาเนินการ
สอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไม่สามารถนาตัวไปมอบได้ จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็น
หนังสือก็
เมื่อได้อบรมสั่งสอนหรื อลงโทษนั กเรีย นหรือนักศึกษาแล้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บริห ารโรงเรีย นหรือ
สถานศึกษาแจ้งให้ ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือ สั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระทาเท่าที่สมควรเพื่อ การอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๖ พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามหมวดนี้มีอานาจดาเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและ
นักศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สอบถามครูอาจารย์ห รือหัวหน้าสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติการศึกษานิสัยและสติปัญญาของ
นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๔
(๒) เรียกให้ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกาลังศึกษาอยู่มารับตัว
นักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป
(๓) ให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอน นักเรียนหรือนักศึกษา
(๔) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนหรือทาทัณฑ์บนว่า จะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่ าฝืน
มาตรา ๖๔ อีก
(๕) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ พฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียนหรือ
นักศึกษาให้ประ ในทางมิชอบ
(๖) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาครู ผู้ปกครองตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อ
ดาเนินการให้เป็น ตามหมวดนี้
มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน
หรือนักศึกษาให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในเคหสถานสถานที่หรือยานพาหนะใดๆในระหว่าง เวลาพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทาการ เพื่อทาการตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าวได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง บัตรประจาตัวก่อนและให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวก ตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๘
กองทุนคุ้มครองเด็ก
มาตรา ๖๘ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้น กองทุนหนึ่งในสานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์เรียกว่า “กองทุนคุ้มครองเด็ก ”เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ สงเคราะห์คุ้มครอง
สวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้ง ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๗๐ เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๗๔
ให้ เ ป็ น ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ โดยไม่ ต้ อ งน าส่ ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๗๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง คณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกินสามคนในจาวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๗๒ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช้
บังคับกับการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้ง
ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดหรือตามคาสั่งศาล
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อ คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๔ การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามระเบียบ ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การดาเนินงานของกองทุนจานวนห้าคนประกอบด้วย
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู ความสามารถและประสบการณ์
ด้านการเงินการสวัสดิการเด็กและ การประเมินผลและให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์
ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการดารงตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
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มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม มาตรา ๘๐ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
(๓) มีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๗๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทางบดุลและบัญชีทาการส่งผู้สอบบัญ ชีตรวจสอบภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนวันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทารายงานผลการสอบและรับรอง
บัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่ วันสิ้นปีบัญชีเพื่อคณะกรรมการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา๒๖ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน สามเดือน หรือปรับไม่ เกินสามหมื่นบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา๖๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต มาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือ
ส่งเอกสารโดยรู้อยู่ว่าเป็นเอกสารเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งตามมาตรา ๓๐ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยคาไม่ยอมให้ถ้อยคาหรือให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๐ (๓) ต้องระวางโทษ จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยคา
กลับให้ข้อความจริงในขณะที่การให้ถ้อยคายังไม่เสร็จสิ้น การดาเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป
มาตรา ๘๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกาหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตกาหนดหรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็ก
ตามมาตรา๔๓ต้องระวาง โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผู้ใดจัดตั้งหรือดาเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ สถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพหรือสถานพัฒนา และฟื้นฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน หรือหมดอายุต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้
ยื่นคาขออนุญาตยื่นคาขอต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด การดาเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้น
ให้เป็นอันระงับไป
มาตรา ๘๓ เจ้าของหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพหรือสถานพัฒนา และฟื้นฟูผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรั บ ถ้าผู้ฝ่าฝืน
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ดาเนินการแก้ หรือปฏิบัติตามคาแนะนาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ค สวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔ แล้วการดาเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้น ให้เป็นอันระงับไป
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มาตรา ๘๔ ผู้ใดกระทาการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพของ สถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและสถานพัฒนา และฟื้นฟูโดยมิได้รับแต่งตั้งตามมาตรา๕๕ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผู้ใดกระทาการอันเป็นการยุยงส่งเสริมช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้ าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๗ ให้สถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กของหน่วย
ราชการหรือของเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ที่ดาเนินกิจการอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรรับสถานสงเคราะห์และสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับระเบียบประกาศ หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่๒๙๔ ลงวันที่๒๗ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๓๒ ลง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินจนกว่า จะมีการออก
กฎกระทรวงข้อบังคับระเบียบประกาศ หรือคาสั่ง ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๓๒ ลง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวั ติฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ใช้
บังคับ มาเป็ น เวลานสาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัส ดิภ าพและส่ งเสริมความ
ประพฤติเด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันสมควรกาหนดขั้นตอนและปรับปรุง วิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและมีพัฒนาการที่เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันครอบครัวรวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือถูก
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธี การส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็ก ระหว่างหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบ ทบั ญญัติ บางประการเกี่ย วกั บ การจ ากัดสิ ทธิและเสรีภ าพ ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31
มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(2) เล่นการพนันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน
(3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(4) ซื้อจาหน่ายแลกเปลี่ยนเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
(5) ลักทรัพย์กรรโชกทรัพย์ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือ กระทาการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือขัดต่อ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากาหนดระเบียบว่าด้วย ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้ง กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่ มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 บัญญัติให้ นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน หรือสถานศึกษาและตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงจึงจาเป็นต้องออก กฎกระทรวงนี้
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความปร
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา6 และมาตรา 65 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษ ตามหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ข้อ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการเพื่อส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) สอบถามครู อาจารย์ หรื อหัวหน้ าสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติการศึกษานิสั ยและสติปัญญาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา
(2) เรียกให้ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกาลังศึกษาอยู่มารับตัว
นักเรียนหรื เพื่อว่ากล่าว อบรม สั่งสอน ต่อไป
(3) ให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา
(4) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนหรือทาทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืน
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาอีก
(5) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครอง เด็กแห่งชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่ง
ที่ชักจูงนักเรียนและ นักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ
(6) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาครูผู้ปกครองตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น
ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นนักเรียนหรือนักศึก ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤติของนักเรียน และนักศึกษา หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี
(1) แสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับนักเรียนหรือนัและพฤติการณ์ศึกษา การกระทา ณ สถานที่ที่พบการกระทานั้น
(3) ซักถามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทาของนักเรียนหรือนักศึกษาโดยไม่บังคับข่มขู่กลั่นแกล้งหรือทาให้เกิด
ความหวาดกลัว รวมทั้งให้การอบรมสั่งสอนอย่างสุภาพและช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยคานึงถึงอายุและสภาพจิต ใจของ
นักเรียนหรือนักศึกษา
(4) นาตัวไปส่งมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนและนักศึกษานั้นเพื่อดาเนินการสอบถาม
และอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบในกรณีที่ไม่สามารถนาตัวไปมอบได้จะแจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้
ข้อ 6 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบนักเรียนหรือนักศึกษาที พฤติการณ์เข้าข่ายกระทาความผิดทางอาญาและ
อาจก่อให้เกิด ภยันตรายอย่างร้ายแรงหรือก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนไม่อาจควบคุม สถานการณ์ไว้ได้ให้แจ้งเจ้าพนักงาน
ตารวจเพื่อระงับเหตุรวมทั้ง ให้ประสานงานกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาและส่วนราชการต้นสังกัด โดยเร็ว
ข้อ7 ในกรณีที่มีนักเรี ยนหรื อนั กศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท ความผิดทางอาญาและถูกจับกุมควบคุมตัว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประสานให้สถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เบื้องต้นโดยเร็ว
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ข้อ 8 ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการอาจจัดให้มีศูนย์ การประสานงานส่ งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในเขตพื้น ที่ การศึกษาหรื อในเขตพื้นที่จังหแล้วแต่กรณีัดเพื่อทาหน้าที่สนับสนุน การปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่และประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ.
2546
ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา6 และมาตรา 65 แห่งพระราช บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบก เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ นักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2543
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ผู้อานายการอธิการบดีหรือหัวหน้า
ของโรงเรียนหรือสถาน ศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษาน
“กระท าความผิ ด ” หมายความว่ า การที่ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา ประพฤติ ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
การอบรมสั่งสอน
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ทาทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือ แบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วย
ความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของ พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้
สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้ บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการ
ลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ 8 การทาทัณฑ์ บ นใช้ ในกรณีนั กเรียนหรื อนั ก ศึก ษาที่ ประพฤติต นไม่เ หมาะสมกั บสภาพนั กเรีย นหรื อ
นักศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์
ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการ
ทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10 ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทาความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
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ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและ
กิจกรรมในการแนะแนว ให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน
นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 63 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31
มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“กิจกรรมในการแนะแนว” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การแนะแนว การให้คาปรึกษาและฝึกอบรม
เพื่ อส่ งเสริ ม ความประพฤติ ที่เหมาะสมความรับผิ ดชอบต่ อสั ง คมและความปลอดภัย แก่นั ก เรี ยน นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง
“นักเรียนหรือนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด” หมายความว่ นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
(2) ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
(3) คบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนาไปในทางกระทา ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือ
(4) อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนาไปในทางเสียหาย
ข้อ 2 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ ตามระดับของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ข้อ 3 ให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและนักศึกษาเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูทุก
คนมีบทบาทในก แนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียนสามารถค้นพบและจัดการเรียนรู้ที่จะ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและ
ให้คาปรึกษาด้านการดารงชีวิตการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการศึกษาต่อและการมีงานทาทั้งนี้ใหมีระบบข้อมูลตั้งแต่ แรก
เข้าเพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา
(2) สารวจ เฝ้าระวังและติดตามนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยง ต่อการกระทาผิดเพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(3) แจ้งให้ผู้ปกครองของนั กเรีย นและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทาผิดได้ทราบถึงพฤติกรรมและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ อาจกาหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมตามที่เห็นสมควร
(4) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงโดยมีแผนงานผู้รับผิดชอบ
และการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
(5) สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมความประพฤติและความปลอดภัยของ
นักเรียนและนักศึกษา
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(6) จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานต่อส่วนราชการต้นสังกัดอย่างน้อยปี
การศึกษาละหนึ่งครั้ง
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่ มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 บัญญัติให้ โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คาปรึกษาและฝึกอบรม
แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริม ความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัย
แก่นักเรียนและนักศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด ในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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1. หน่วยงานสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ
34/1 ม.2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2584-5115 02-584-5116
Website : kredtrakarmhome.com E-mail : kredtrakarn@hotmail.com
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
1422 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-5271, 0-4423-0368, 0-4492-6689
โทรสาร 0-4492-2792 Website : www.baannaree.com E-mail : bannaree@dsdw.go.th
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว
492/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก 65140 โทร. 0-5527-9235, 0-5598-1240-1, 0-5527-9236
Website : songkhawehome.com E-mail : songkhaweptk@hotmail.com, songkhawe@dsdw.go.th
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์)
39 ม.1 ซ.พิเศษมอ. ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. 0-1894-0670, 0-7735-5540-1 โทรสาร 0-7735-5540 Website : www.bannsrisurat.org
E-mail : bansrisurat@hotmail.com, bansrisurat@dsdw.go.th
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 2/4 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110 โทร. 0-2577-3826 Website : www.homeformens.dsdw.go.th
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดเชียงราย
230 ม.2 ร่องเสือเต้น ซ.3 ถ.แม่กก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5317-7704
Website : www.pocmcri.org
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดระนอง
219/2 ม.2 ถ.ประชาพิทักษ์1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 0-8486-3327, 0-7781-3375
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา
บริเวณนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 215/7 ม.1 ต.สทิงหมัด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร. 0-7432-1535
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี
2/2 ม.1 ถ.ภูมิเวช ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2583-3500, 0-2583-8345
Website : pkrboyhome.org E-mail : pkrboyhome@dsdw.go.th/phoomvet@hotmail.com
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2. บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 77 แห่ง (ทั่วประเทศไทย)
ภาคกลาง
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-7580, 0-2354-7582 Website : panpakbkk.dsdw.go.th E-mail : scf_bkk@dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
8/8 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3456-4517 Website : panpakkan.com
E-mail : banpakdek_kan@thaimail.com/benpakdek_dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 29/93-94 หมู่บ้านยลดาวิวล์ 1 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-7577 สายด่วน 1300 Website : chanthaburishelter.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
1054-1056 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3853-5737, 0-3824-0135
Website : www.bandekcha.dsdw.go.th/www.shelter.org E-mail : ban_cha9@hotmail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3824-0135, 0-3824-0220
E-mail : cfchonburi@hotmail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
257/8 ซ.เทศบาล 17 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0-5641-5694
Website : www.banchainat.dsdw.go.th E-mail : dakdec_chainat@windowslive.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
79 ม.1 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 20300 โทร. 0-3953-2662, 0-3959-3611 , 0-3951-7301
Website : www.banpakdextrat.dsdw.go.th E-mail : home_trat@hotmail.com, s_trat@dsdw.mail.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
124 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร. 0-3731−5502, 0-3731-5501
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
4/108 ม.5 หมู่บ้านอาริยรัตน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-2126, 0-3427-2127
Website : www.nptst.org E-mail : bandek_np@hotmail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
78/10 ม.1 ต.ยางบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2582-1267, 0-2582-1266
E-mail : banpaknon@hotmail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
1/119 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 02-577-2372, 0-2577-4955
Website : www.banpathum.dsdw.go.th E-mail : banpatum@dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
151/99 ม.8 ซ.บุญปลูก ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 0-3721-3743-4, 0-3721-3744
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บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
22/7 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 0-3233−8532, 0-3233-8533
Website : www.banratchaburi.dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
96/28 หมู่บ้านศรีกรีนพาร์ค ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3642-5322, 0-3641-4693
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 28
99/9 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทร. 0-3255-4164, 0-3260-0826 Website : www.pknshelter.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
200/11 ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร. 0-3574-3348, 0-3574-3350
Website : www.banayutthaya.dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
10 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0-3240-1780, 0-3240-1781
E-mail : banpakdek_phetchaburi@hotmail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
ภายในบริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-4895 Website : www.rayongshelter.com E-mail : rayong_shelter@dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
72/118 ม.10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร. 0-3651-0590, 0-3652-3811
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
21-23 ถ.นางสร้อยระย้า ต.ท้าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3552-5224, 0-3552-5225
Website : www.suphanshelter.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
25/614 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3443-252-2, 0-3432-5521
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
2/19−20 ม.2 ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 0-3471-4952-3, 0-3471-4952
Website : www.banpakdeksamutsongkhram.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
39/14-15 ม.9 ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-5975, 0-2462-6422 E-mail : samutprakan@m-society.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
681/5-6 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3635-1794-1
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
145/23-24 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร. 0-3724-2435-6, 0-3724-2436
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
80/1 ม.2 ซ.อ่างทองคา ถ.โพธิ์พระเยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0−3561−1962
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บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
12 ม.2 ต.น้าซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 0-5651-4711, 0-5651-4677
ภาคเหนือ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาแพงเพชร
221 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-6881-2, 0-5571-6881-2
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
104 ม.15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร. 0-5360-2528, 0-5360-2527
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 0-5312-1164 ,0-5312-1036
Website : www.banek-cm.com E-mail : pingjaicm@thaimail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
140/1 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0-5589-6341-2, 0-5589-6342
Website : www.bsd30.com E-mail : banpakdektak@thaimail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
62/1 ม.6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5625-7313-16, 0-5625-7317
Website : www.thai.nct/banpakdek, http://www.52 wam_44@hotmil.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
253 ม.7 ถ.พลังแผ่นดิน ต.ถึมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0-541-6238, 0-5471-6240, 0-5471-6239
E-mail : an_shelter@hotmail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา
บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยเคียนเหนือเดิม 29 ม.1 บ้านห้วยเคียนเหนือ ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5488-7252-4
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
178/16 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0-5699-0392-3, 0-5699-0394
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
132/5 ม.10 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5525-8379, 0-5525-8370
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
97/281 ม.2 ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0-5672-2611 , 0-5672-2612
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
9/14 ม.1 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 0-5452-4742, 0-5452-4743
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลาปาง
107 ถ.ประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลาปาง 52000 โทร. 0-5482-5647, 0-5482-5648-9
E-mail : Jampang_shelter@dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลาพูน
120 ถ.รามรเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000 โทร. 0-5351-0128, 0-5351-0143
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
193/3 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-0791, 0-5561-0790
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บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
101/1 ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0-5540-7439, 0-5540-7373
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 ซ.4 ต.จองคา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0-5369-5002 , 0-5369-5001
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
391 และ 393 ซ.ทองเจืออุทิศ ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 08-4439-4968
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
ภายในบริเวณสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 222 ม.3 ต.สาราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4339-3378, 0-4339-3380 E-mail : banpakkhonkan@chaiyo.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
227ก./183 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0-4481-3330
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
250 ม.3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0−4253-0621
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4492-2765, 0-4492-2735
E-mail : Karat_banpakdek@hotmail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
437/219 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 0-4460-2673, 0-4460-2674
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
20 ซ.29 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4372-1210
E-mail : Info@mkstheler.org
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
44 ถ.ผองใส ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 0-4261-2716
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
18/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร. 0-4575-6849
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
21/2 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 0-4281-2449, 0-4283-2449
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ภายในศูนย์สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หลังวัดป่าสุทธาวาส
10/1 ซ.พรเจริญ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4271-2072
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
127/1 ม.11 ถ.สุรินทร์−ท่าสว่าง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 0-4451-5018
E-mail : bansurin@dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
199 ม.10 ซ.เทศบาล 3 ถ.มิตรภาพ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 โทร. 0-4249-5091, 0-4249-5229
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู
21 ม.7 ถ.อุดร−เลย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู 39000 โทร. 0-4237-8450, 0-4237-8034
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ภายในบริเวณนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
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หมู่ 10 กม.15 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4223-7151
Website : www.geocities.com/banpak_Udon, Email:home-child@thaimail.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ
199 ม.8 ถ.ขยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริญ 37000 โทร. 0-4545-2116, 0-4552-3197
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
10/2 ซ.พนม 7 ถ.พนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 0-4524-2641
E-mail : emp_ubon@dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
202 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 โทร. 0-4249-0640
ภาคใต้
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ในบริเวณสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
81000 โทร. 0-7561-2323-4, 0-7561-2323
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
21/26 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7750-6782, 0-7757-4525
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
38/17 ต.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 0-7522-6882, 0-7522-6881
Website : www.Baamtrang.org. E-mail : bantrang@dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
30/224 ม.7 ถ.ราชพฤกษ์2 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-7990 E-mail : suranan796@yahoo.com
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์ชายนราธิวาส 79 ม.8 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7353-2670-1, 0-7353-2671
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
148/229 ม.6 ถ.โรงเหล้าซอย 9 ต.รูสะมิแอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2206, 0-7331-3703
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
58/122 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 โทร. 0-7648-6814-5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
25 ถ.เสน่ห์เจริญ ซ.4 ต.คูหะสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-1980, 0-7461-7559
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
3/96 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7621-3315,0-4372-1210
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา
24/2 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะแตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7327-4091 E-mail : banyata@dsdw.go.th
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง
253 ม.2 หมู่บ้านพรเทพ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 0-7781-0347
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
70 ม.6 ถ.ยนตรการกาธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร. 0-7477-2068, 0-7477-2172
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บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ภายในบริเวณสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 331/24 ม.2 ถ.สงขลาเกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
90100 โทร. 0-7433-0149 , 0-7477-2068
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
99/530 ม.1 ถ.สุราษฎร์−กาญจนบุรี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-9188 E-mail : sudarath_nillabub@hotmail.com
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
สานักงานคุ้มครองพยาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2502-8203-3 โทรสาร 0-2502-8202 Website : www.yipd.moj.do.th
สานักงานช่วยเหลือทางการเงินต่อสู้ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ชั้น 15 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-25028227-31 โทรสาร 0-2502-8226 Website : www.yipd.moj.do.th
การสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
128 ถ.แจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทม. 10210 โทร. 0-2831-9888 Website : www.dsi.go.th

4. สานักงานตารวจแห่งชาติ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ถ.แขวงจอมพล เขตจตุจักรทม. 10900 โทร. 0-2513-3213 โทรสาร 0-25137117 Website : www.ccsd.go.th E-mail : ccsd1191@mail.com
งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี
สานักงานตารวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0-2205-3421-3 ต่อ 26
Website : www.Office.police.go.th E-mail : cwpc@police.ho.th
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
กองบัญชาการตารวจนครบาล เลขที่ 1 ถ.ราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
โทร. 0-2281-1449 Website : www.korkorsordor.com
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5. หน่วยงานภาคเอกชน
1. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
979 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
โทร. 0-2412-0739, 0-2415-1196 โทรสาร 0-2412-9833 Website : www.thaichildrights.org
E-mail : cpcrheadofflce@yahoo.com
2. มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก
Fight Against Child Exploithion Foundation (FACE) ตู้ ปณ. 178 คลองจั่น กทม. 10240
โทร. 0-2509-5782 โทรสาร 0-2519-2794 E-mail : face@internet.ksc.net.th
3. มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 44 (ซอยเฉลิมสุข) ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2513-1001 โทรสาร 0-2513-1929 Website : www.contact@friendsofwomen.net
E-mail : contact@friendsofwomen.net
4. องค์กรพิทักษ์สตรีในประเทศไทย
328/1 สานักกลางนักเรียนคริสเตรียนถ.พญาไท เขตราชเทวีกทม. 10400 โทร. 0-2214-5157-8
โทรสาร 0-2513-1929 Website : www.afesip.ord
5. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
582/18-22 ซ.เอกมัยสุขุมวิท63แขวงคลองตันเขตวัฒนากทม. 10110 โทร. 0-2381-8863-5 ต่อ 111
โทรสาร 0-2381-5500 Website : www.worldvision.or.th E-mail : Info@worldvision.or.th
6. เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3443-4726, 09-0948-4678
7. โครงการบ้านพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กชนเผ่าลุ่มน้าโขง
294/1 ม.3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-6185-6603 โทรสาร 0-5378-7328, 0871-9075
Website : www.depde.org E-mail : Info@depde.org
8. ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา
8/12 ซ.วิภาวดี44 ถ.วิภาวดี−รังสิตแขวงลาดยาว เขตจตุจักทมร. 10900 โทร. 0-2941-4194-5 ต่อ114
โทรสาร 0-2642-7991-2, 0-2941-4194 ต่อ109 Website : www.becktohome.org. www.notforsale.or.th,
www.miror.or.th E-mail : Info@backtohome.org
9. ศูนย์ชีวิตใหม่
49/9 ซ.3 ต.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5335-1312, 08-5326-3010 โทรสาร 0-5338-0871
Website : www.newlifecenterfoundation.org E-mail : newlife@pobox,
10. สภาทนายความ
7/89 อาคาร 10 ถ.ราชดาเนินกลางแขวงบวรนิเวศเขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 0-2629-1430
11. หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5311-2643-4
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

198

12. คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 104 ถ.ราชดาริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 02-252-2568 กด 1,
02-256-4107-9 โทรสาร 02-254-7577
13. โครงการส่งเสริมศักยภาพหญิงแรงงานข้ามชาติ (ซีปอม)
120 ม.15 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5375-6411 โทรสาร 0-5375-6411
E-mail : sepom2002@yahoo.com
14. บ้านแสงใหม่
258 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-4772 โทรสาร 0-5371-7098
E-mail : bansaengmai@yahoo.com
15. บ้านเอื้ออารี
343/22 ซ.ข้างธนาคารกสิกรไทย ถ.พหลโยธิน สะพานใหม่ แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2972-4992 โทรสาร 0-2972-4993 E-mail : welcomehbkk@hotmail.com
16. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
สานักงานกาญจนบุรี 64/3 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 57000 โทร. 0-5371-6212, 0-5371-7897
Website : www.aidaccress.com E-mail : access@aidsaccess.com
17. UNIAP โครงการความร่วมมือสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจาประเทศไทย
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 7 ถ.ราชดาเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2288-1746 โทรสาร 0-2288-1053
Website : www.no_trafficking.org E-mail : Uniap_thai@undp.org

6. หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาปัญหา
ด้านพิทักษ์คุ้มครอง
1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
OSCC Hotline โทร. 1300 E-mail : batwc@dsdw.go.th
2. สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
โทร. 0-2281-5030
3. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-7483 โทรสาร 0-2354-7485 ต่อ 118
E-mail : rajuihihome@hotmail.com
4. กองแรงงานหญิงและเด็ก
โทร. 0-2223-4444, 0-2223-1686, 0-2246-8006
5. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
100/475 ซ.แจ้งวัฒนะ10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2574-1381, 0-2574-3753, 0-25746162
โทรสาร 0-2982-1477 E-mail : fblc_th@hotmail.com
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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6. มูลนิธิดวงประทีป
34 ล็อค 6 ถ.อาจณรงค์ เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
E-mail : dpffouna@ksc.th.com
7. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
80/1 ซ.106 ลาดพร้าวแขวงวังทองหลาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 0-2539-4041-2, 0-2538-6227
8. มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
104/8 ซ.รณชัย2 เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 0-2279-1058-9 โทรสาร 0-2617-1995
9. สถาบันสวัสดิการและพัฒนาเด็ก
169/175 ซ.วัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
โทร. 0-2412-7126, 0-2412-7128 โทรสาร 0-2412-3176
10. มูลนิธิเด็ก
95/24 ม.6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทร. 0-2814-1481-7 โทรสาร 0-2814-0369
11. สหทัยมูลนิธิ
850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร. 0-2381-8834-6 โทรสาร 0-2381-8837 E-mail : info@sahathai.org
12. ศูนย์พัฒนาบุคคล (เมอร์ซีเซ็นเตอร์)
100/11 เคหะคลองเตย 4 ถ.ดารงสิทธิพิพัฒน์ คลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2671-5013 โทรสาร 0-2671-7028
13. โสสะมูลนิธิมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2380-1177 โทรสาร 0-2755-5576
E-mail : info@sos-thailand.org
14. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
546 ซ.ลาดพร้าว 47 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร. 0-2539-2916, 0-2539-9958 โทรสาร 0-2539-9706 E-mail : fcdthailand@yahoo.com
ด้านสุขภาพจิต
1. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
257 ตึกมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-7533-37 โทรสาร 0-2354-7547
2. ฮอตไลน์คลายเครียด
88/20 ม.4 ถ.ติวานนท์ 4 เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 1323
3. สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
356/10 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2245-2733, 0-2247-9292
4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2248-8999 โทรสาร 0-2248-8998
สายด่วน โทร. 1323, 1667 Website : www.smartteen.net E-mail : smartteen2010@hotmail.com
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หน่วยงานให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (สกอส.)
สอบถามเด็กหาย กรมตารวจ
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

โทร. 0-2306-8951-2
โทร. 0-2282-3892, 0-2642-7991 ต่อ 11
โทร. 0-2973-2236 ต่อ 104

หน่วยแพทย์กู้ชีพ
ศูนย์เอราวัณสานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
ถ.หลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ศูนย์นเรนทร
ศูนย์ฉุกเฉิน

โทร. 0-2622-9246 514
E-mail : erawa1646@hotmail.com
โทร. 1646
โทร. 1669

เหตุด่วนเหตุร้าย
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
กองปราบปราม แจ้งข่าวอาชญากรรม
ตารวจทางหลวง
ตารวจท่องเที่ยว
กอ.รมน.

โทร. 191, 02-246-1338-4
โทร. 1195
โทร. 1193
โทร. 1155
โทร. 1374

อุบัติเหตุสาธารณภัย
ศูนย์ดับเพลิง, สัตว์เข้าบ้าน
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ศูนย์ควบคุมการจราจร
รับแจ้งอุบัติเหตุ, เหตุด่วนทางน้า
กรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน
สายด่วน กทม.
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
สถานีวิทยุ จส.100
สถานีวิทยุ สวพ.91
ศูนย์วิทยุรามา
ศูนย์วิทยุกรุงธน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 24 ชม.
มูลนิธิร่วมกตัญญู
ศูนย์บริการข้อมูลกรมควบคุมโรค
ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค(โรคไข้หวัดนก)

โทร. 199, 02-354-6858
โทร. 1356
โทร. 1784
โทร. 1860
โทร. 1197
โทร. 1199
โทร. 1650
โทร. 1543
โทร. 1555
โทร. 1677, 02-730-2400
โทร. 1137, 0-2711-9151
โทร. 1644
โทร. 0-2354-6999
โทร. 0-2451-7227
โทร. 0-2226-4444-8
โทร. 0-2751-0951-3
โทร. 0-2590-3333
โทร. 0-2590-3269

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

201

ปัญหาการศึกษา
สายด่วนการศึกษา (กระทรวงศึกษาฯ)
ศูนย์พิทักษ์และช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
สานักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 1579
โทร.0-2281-8775
โทร. 0-2628-5650
โทร. 0-2628-5653

ปัญหายาเสพติด
รับแจ้งข้อมูลผลิต-จาหน่ายยาเสพติด
เลิกบุหรี่
สายด่วนยาเสพติด
ศูนย์ซับน้าตายาเสพติด รพ.ตากสิน
มูลนิธิสวนแก้ว
รพ.ธัญญารักษ์
ศูนย์ฯ ต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ศูนย์ฯ ต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติด กทม.
ป้องกันยาเสพติด
ศาลาว่าการ กทม.

โทร. 1688
โทร. 1775, 08-1614-4612
โทร. 1386
โทร. 0-2437-0123 ต่อ 1146
โทร. 0-2595-1444 , 0-2921-5602-4
โทร. 0-2531-0080-4
โทร. 0-2245-9880
โทร. 0-2226-3786
โทร. 0-2354-4236 , 0-2354-4240
โทร. 0-2221-2141

ปัญหาสุขภาพจิต
บริการด้านจิตวิทยา
ฮอตไลน์ คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)
มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์
สมาคมสมาริตันส์ กทม.
สมาคมสมาริตันส์ เชียงใหม่
สายด่วนวัยรุ่น
โครงการสายเด็ก (ดูแลเด็กโดนทาร้าย)
โฮปไลน์
รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
รพ.ศรีธัญญา
สถาบันราชานุกูล
สถาบันกัลยาณีราชนครินทร์

โทร. 0-2245-4601-5 ต่อ 4701, 4703
โทร. 1667, 1323
โทร. 0-2277-8811 , 0-2-277-7699
โทร. 0-2713-6793
โทร. 0-5322-5977-8
โทร. 1417
โทร. 1387
โทร. 0-2377-0073
โทร. 0-2437-0200-8
โทร. 0-2525-0981
โทร. 0-2245-4601
โทร. 1323 , 0-2951-1323

หน่วยงานด้านปัญหาคนพิการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (กรมพัฒนาสังคมฯ)
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทีซึม (ไทย)

โทร. 0-2-659-6470-1
โทร. 0-2-243-6828
โทร. 0-2-951-0445
โทร. 0-2717-1902
โทร. 0-2246-3835
โทร. 0-2411-2899
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ฯ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

โทร. 0-2628-5701 , 0-2961-1913
โทร. 0-2271-4126
โทร. 0-2251-6462
โทร. 0-2539-2916
โทร.0-2522-6148

แหล่งส่งต่อการให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
1. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ(สวท.) เวชกรรม คลินิก สวท. บางเขน
8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2941-2320 ต่อ 181,
182, 183 โทรสาร 0-2561-5130
2. คลินิกเวชกรรม สวท.รังสิต
520/39-40 ม.2 ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2567-4759 โทรสาร 0-2567-4760
Websile : www.ppat.or.th
3. คลินิก สวท.เวชกรรม ดินแดง
2/11-13 อาคารพาณิชย์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2245-7382 โทรสาร 0-2245-1888
4. คลินิก สวท.เวชกรรม ปิ่นเกล้า
3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0-2433-9077
5.คลินิก สวท.เวชกรรม ขอนแก่น
752-754 ถนนศรีจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-3627
6. คลินิก สวท.เวชกรรมอุบลราชธานี
154-56 ถนนศรีณรงค์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0-4524-3380
7. คลินิก สวท.เวชกรรม เชียงใหม่
200/3 ตาบลวัดเกตุ ถนนบารุงราษฎร์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5324-9406
8. คลินิก สวท.เวชกรรม ภูเก็ต
อาคาร หสม.เซ็นทรัลแมนชั่น ห้องเลขที่ 14/1 ถนนวิชิตสงคราม ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7623-5348
9. คลินิก สวท.เวชกรรม เชียงราย
810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตาบลเวียง อาเภอเวียง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 0-5371-3090
10. คลินิก สวท.เวชกรรม หาดใหญ่
240-242 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 0-7424-6343
11. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) กรุงเทพฯ
6 สุขุมวิท 12 กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0-2229-4611-28 (จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โทรสาร 0-2229-4632
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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12. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา
86/1 ถนนสืบศิริ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-8100-1 โทรสาร 0-4426-2816
13. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก
โทร. 0-5523-0973-4 โทรสาร 0-5523-0975
14. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่
167 ถนนราชมรรคา ตาบลพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5327-7805-6
โทรสาร 0-5371-4185
15. บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1 ถนนเดชะตุงคะ1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0-2929-2222, 0-2929-3926
โทรสาร 0-2566-2707
16. บ้านพระคุณ
30/10 ซ.รามคาแหง 24 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. 0-2759-1238, 08-6600-5307,
08-6780-7504 โทรสาร 0-2759-1201
17. บ้านสุขฤทัย คณะภคินีศรี ชุมพาบาล
4128/1 ซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2642-8949, 0-2642-9330 โทรสาร 0-2642-8716
18. องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
72/38 ซอยสุมขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2712-4562-3
19. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2954-2346 โทรสาร 0-2954-2348
20. ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
681 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0-2247-4517 โทรสาร 0-2241-4517
21. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตารวจ
โทร. 0-2253-0121, 0-2652-5317, 0-2207-6187, 0-2207-6188
22. ศูนย์นเรนทรพึ่งได้โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ถนนจักกะพาก ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2388-0525 หรือสายด่วน1669
(เฉพาะพื้นที่สมุทรปราการ24ชม.) โทรสาร 0-2173-8347
23. ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
172 ม.3 ตาบลปากคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทร. 0-2425-9407,
0-2425-9841 ต่อ 1206 โทรสาร 0-2425-9767
24. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางพลี
88/1 ม.8 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-2990 ต่อ1309
08-4917-5012 โทรสาร 0-2312-2992 ต่อ1205
25. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางบ่อ
89 ม.1 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเพรียง อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1133, 0-2338-1055-6 ต่อ 315, 08-9044-0258
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26. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางจาก
35/3 ม.8 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ10130 โทร. 0-2464-3002 ต่อ186,
0-2464-3003 ต่อ119 โทรสาร 0-2464-3971
27. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมเฉลิมพระเกียรติ
95 ม.8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2926-9933-5, 0-2926-9992
ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
28. โรงพยาบาลขอนแก่น
54 ถนนจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-4333-6789 ต่อ 1258
โทรสาร 0-4333-6789
29. ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลปทุมธานี
7 ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2598-8719 (จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.)
30. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
46/1 ม.4 ถนนอู่ทอง ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3532-2555, 0-3524-2182 ต่อ 2138 โทรสาร 0-3524-2182
31. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
859 ถนนกสิกรรม ตาบลเมืองใต้ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร. 0-4561-1503 ต่อ 141,
445 0-4561-1503 ต่อ 395 08-1265-9787, 08-6870-3513 โทรสาร 0-4561-2502
32. โครงการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพแก่สตรีและมารดาวัยรุ่น ทางโทรศัพท์
โดยคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช)
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.
10700 โทร. 0-2419-7866-80 ต่อ 1801-1802, 08-1554-9868 โทรสาร 0-2412-8415
Websile : www.ns.mahidol.ac.th E-mail : prudee01@hotmail.com
33. สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
88/22 ม.2 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 11000
โทร. 0-2590-4238 08-590-4265 Websile : rh.anamai.moph.go.th
34. มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
84/14 ม.2 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 7) ตาบลลาผักกูด อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 1134, 0-2577-0500-1, 0-2577-0496-8 โทรสาร 0-2577-0499 Websile : www.pavenafoundation.or.th
35. มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (เอ็มพาวเวอร์)
3 ชั้น 3 ซอยพัฒน์พงษ์ 1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 0-2236-9272, 0-2266-8019
โทรสาร 0-2632-7902
36. มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์
15/138-139 ซอยเสือใหญ่อุทิศ กทม. 10900 โทร. 0-2541-6468, 0-2541-6416 โทรสาร 0-2541-6416
37. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (บ้านพักฉุกเฉิน)
501/1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 0-2929-2301-10, 0-2929-2222,
0-2566-2707 Websile : www.apsw-thailand-org
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38. สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
93 กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 1761 0-2622-2220
โทรสาร 0-2662-2220 ต่อ 17 Websile : www.happyfamily.in.th
39. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในบรมราชินูปถัมภ์
6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2241-0737 โทรสาร 0-2243-9050
40. สายด่วนวัยรุ่น มูลนิธิห่วงใยเยาวชน
102/22 ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กทม. 10400
โทร. 0-2275-6993-4 โทรสาร 0-2276-5141-5
41. ฮอตไลน์ให้คาปรึกษาเอดส์และตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โทร. 1663
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คณะผู้จัดทา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายอานาจ วิชยานุวัติ
2. นายสนิท แย้มเกสร
3. นายธีร์ ภวังคนันท์
4. นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์
5. นายผดุงชัย ภู่พัฒน์
6. นายประสิทธิ์ จันดา
7. นายสมโภชน์ สุทธิปัญญา
คณะทางานฝ่ายวิชาการ
1. นายชนะ สุ่มมาตย์
2. นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์
3. นายธีร์ ภวังคนันท์
4. นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
5. นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข
6. นายภูธร จันทะหงส์ปุณยะจรัสธารง
7. นายผดุงชัย ภู่พัฒน์
8. นายนพดล ทองสุก
9. นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
10. นายประจักษ์ ทองแจ่ม
11. นายอารยันต์ แสงนิกุล
12. นางมาตา แก้วเซ่ง
13. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
14. นางธนาภรณ์ อรรคฮาต
15. นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักอานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้อานวยการสานักอานวยการ รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
เครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษรักษาการ
ในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
รองผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคใต้ สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

207

16. นายชัยลักษณ์ รักษา

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
17. นายธารงค์ จั่นฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
18. นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
19. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
20. นางสาวพิชณ์สินี ศรีทัพไทยเบญญาภา ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
21. นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
22. ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ มะอิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
23. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
24. นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
25. นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์
ครูโรงเรียนวัดป่าแดง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
26. นางสาวธนวรรณ วงษ์สวรรค์
ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
27. นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
28. นายวิกรม์ ตั้งกิจเจริญพงษ์
ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
29. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. นางสาวมลชยา หวานชะเอม
ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
32. นางนงลักษณ์ พรหมหิตร
ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
33. นางสาววรกมล อยู่สภาพ
ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
34. นางสาวโสภาพรรณ หนองกาวี
ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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35. นายภุมรินทร์ บุตรดี
36. นายเดชา ห้องแซง
37. นางสาวประภาพร บุนนาค
38. นางสาววสุอรรณ กัลปาลี
39. นายธนกร มงคลเจริญ
40. นางสาวพรนัชชา สาระ
บรรณาธิการกิจ
1. นายชนะ สุ่มมาตย์
2. นายประจักษ์ ทองแจ่ม
3. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล
4. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
5. นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์
6. นายภุมรินทร์ บุตรดี

นักวิชาการศึกษา ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ครูโรงเรียนวัดป่าแดง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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