สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
เด็กที่มีสิทธิไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก คือบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป บริบูรณ
แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส (มาตรา 4) การสมรสตองมีการจดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหากเปนการสมรสโดยพฤตินัยไมอยูในความหมายนี้
ประเทศไทยประสบผลกาวหนาอยางสําคัญในการพัฒนาโครงสรางทางกฎหมายเพื่อคุมครองเด็ก
ในภาวะเสี่ ย ง การประกาศใช พ.ร.บ. คุ ม ครองเด็ ก เมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๔๖ เป น เครื่ อ งชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของ
ความกาวหนานี้ ซึ่งยกสถานะของประเทศไทยใหเปน ผูนําดานการสงเสริมสิทธิเด็กของภูมิภาคและนานาชาติ
พ.ร.บ.นี้ตั้งอยูบนหลักการที่กําหนดไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิ เด็ก ระบุถึงวิธีอันหลากหลายซึ่งความ
รุนแรง และการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ที่สามารถทํารายเด็ก พ.ร.บ.นี้ใหการปกปองคุมครองเด็กไทย
ทั้งหมดไมวาพวกเขาจะมีส ถานะทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย มีชาติพันธุ หรือนับถือศาสนาใด เนื้อหาของ
พ.ร.บ. ประกาศอยางแจงชัดวา การดูแลใหเด็กมีความเปนอยูที่ดี คือหนาที่รับผิดชอบของทุกคน และจะไมยอมให
มีการทารุณกรรมเด็ก พรอมทั้งระบุถึงความมุงมั่นของประเทศไทยที่จ ะใหการชวยเหลือเด็กโดยผานทางการ
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
๑.หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ. คุมครองเด็กฯ เปนกฎหมายที่มุงใหความคุมครองแกเด็กทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
รวมถึงการสงเคราะห การคุมครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและฟนฟู ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
สําคัญ และเนื่องจากกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กที่ใชบังคับมาเปนเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน
สมควรกําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองกันมิ
ใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
และสมควรปรับ ปรุงวิ ธีการสงเสริม ความรว มมื อในการคุ มครองเด็ กระหวางหนว ยงานของรั ฐ และเอกชนให
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ในสวนของบทนิยามไดกําหนดความหมายของ “เด็ก” วาหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
บริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส นอกจากนี้ยังไดจําแนกประเภทของเด็กออกเปน เด็กเรรอน,
เด็กกําพรา, เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก, เด็กพิการ, เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด, นักศึกษาและนักเรียน

๒. สาระสําคัญ

หมวด ๑ คณะกรรมการคุมครองเด็ก
กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติขึ้น มีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ คือการ
เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะหคุมครองสวัสดิ
ภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กรวมถึงการใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและ
เอกชนที่ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก นอกจากนี้ยัง
มีอํานาจตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและ
ฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้ง
ของรัฐและเอกชน
นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
คุมครองเด็กจังหวัด เพื่อกระจายการดูแลใหเปนไปอยางทั่วถึง โดยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ คือ เสนอความเห็น
ตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และ
สงเสริมความประพฤติเด็ก การใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
การติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหและสงเสริมความประพฤติเด็กแลว
รายงานผลตอคณะกรรมการ
หมวด ๒ การปฏิบัติตอเด็ก
การปฏิบัติตอเด็กไมวาในกรณีใดตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และในพ.ร.บ. ฉบับดังกลาวยังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติตอเด็ก
โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
- ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองตาม
สมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถิ่น รวมถึงการคุมครองสวัสดิภาพของเด็กมิใหเกิด
อันตรายแกกายหรือจิตใจ และผูปกครองตองไมทอดทิ้งหรือละทิ้งเด็กไวหรือละเลยไมดูแลเด็ก
-ใหพนักงานเจาหนาที่ ที่พ.ร.บ.ฉบับ นี้กําหนดมีห นาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบ รวมถึงดูแลตรวจสอบสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ยังกําหนดมาตรการตางๆ ที่สําคัญเพื่อคุมครองเด็กทั้งทางดานรางกาย จิตใจ ชื่อเสียง
หรือสิทธิประโยชนอื่นของเด็ก เชน หามบุคคลใดกระทําการอันเปนการทารุณกรรมเด็ก, หามบุคคลใดบังคับ ขูเข็ญ
สงเสริมหรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิดในดานตางๆเปนตนและเพื่อ ประโยชน
ในการปฏิบัติตามพ.ร.บ. ฉบับดังกลาวนี้ จึงไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่พิเศษบางประการ
เชน อํานาจในการตรวจคนสถานที่, มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา,เรียกใหสงเอกสารหรือหลักฐานตางๆ เปน
ตน

หมวด ๓ การสงเคราะหเด็ก
ในหมวดนี้ไดกําหนดลักษณะของเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไวและกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
สงเคราะหเด็ก โดยการสงเคราะหในเบื้องตนเปนการกําหนดสถานที่อยูของเด็กซึ่งตองพิจารณาตามความเหมาะสม
เพื่อใหการชว ยเหลื อ สงเคราะห พัฒ นาและฟน ฟู ตอไป โดยตองมีก ารสืบ เสาะและพินิจ เกี่ย วกับ ตั ว เด็กและ
ครอบครัวเพื่อหาวิธีการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่เหมาะสมโดยคํานึง ถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
สําคัญ
หมวด ๔ การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
กําหนดลักษณะของเด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ โดยในกรณีมีการกระทําทารุณกรรมตอ
เด็กใหเจาหน าที่มีอํานาจแยกตัว เด็กจากครอบครัว และตองรีบ จัดใหมีการตรวจรั กษาทางรางกายและจิตใจ
หลังจากนั้นตองจัดใหเด็กอยูในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตอไป สวนในกรณีที่พบเห็น
เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด เจาหนาที่ตองดําเนินการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว ถาเห็นวาเด็ก
จําเปนตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพหรือเห็นวาจําเปนตองไดรับการสงเคราะหเจาหนาที่ก็ตองดําเนินการจัดให
มีการคุมครองสวัสดิภาพหรือการสงเคราะหตอไป ในกรณีที่มอบตัวเด็กใหแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็ก
ไปปกครองดูแลอาจมีการแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กและอาจมีการวางขอกําหนดเพื่อปองกั นมิใหเด็กมี
ความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด
หมวด ๕ ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกํากับดูแลเด็ก โดยอาจ
แตงตั้งจากพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังไดมี
การกําหนดหามมิใหบุคคลที่เกี่ยวของเปดเผยภาพหรือขอมูลใดๆ เกี่ยวกับเด็กหรือผูปกครองในลักษณะที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกเด็กหรือผูปกครอง
หมวด ๖ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพและ
สถานพัฒนาและฟนฟู
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัส ดิภ าพ และสถานพัฒ นาและฟนฟู และใหเจาหนาที่ที่กําหนดไวทําหนาที่กํากับ ดูแลและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานที่ดังกลาว นอกจากนี้ยังตองมีผูปกครองสวัสดิภาพเปนผูปกครองดูแลและบังคับ
บัญชา ซึ่งไดมีการกําหนดเกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ , ผูปกครองสวัสดิ
ภาพของสถานสงเคราะห, ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพและผูปกครองสวัสดิภาพของสถาน
พัฒนาและฟนฟู โดยมุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลาง
หมวด ๗ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคําปรึกษาและ
ฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษาและผูปกครองเพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และ
ความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา และยังใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการดําเนินการเพื่อสงเสริมความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา เชน การสอบถามครู อาจารยเกี่ยวกับความประพฤติของเด็ก , แนะนําหรือตักเตือน
ผูปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และสอดสองดูแลพฤติกรรมของบุคคลหรือแหลงชักจูงเด็กใหประพฤติในทางมิชอบ
เปนตน

หมวด ๘ กองทุนคุมครองเด็ก
ใหจัดตั้ง กองทุน คุ มครองเด็ก เพื่อ เปน ทุน ใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัส ดิภ าพ และ
สงเสริมความประพฤติเด็ก โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูบริหารจัดการกองทุน นอกจากนี้ยังกําหนดให
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน ทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุน แลวรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
หมวด ๙ บทกําหนดโทษ
กําหนดโทษทางอาญาแกบุคคลผูกระทําการฝาฝนบทบัญญัติตางๆ ตามที่พ.ร.บ. ฉบับนี้ไดกําหนด
ไว ทั้งนี้เพื่อใหกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับไดจริงและบรรลุผลตามความมุงหมายนั้นเอง
๓. ผูรักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช
ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงหรือ
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
ขณะนี้ สท. อยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงแกไข พรบ.คุมครองเด็ก ป 2546 ในประเด็นสําคัญ เชน
1. เพิ่มเติมกระบวนการพิจารณาคดีคุมครองเด็กเขาไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน
2. กําหนดใหมีพนักงานเจาหนาที่ประจําในระดับทองถิ่นเพื่อเปนรับผิดชอบดูแลคุมครองเด็กในระดับ
ทองถิ่น
3. การกําหนดตําแหนงและระดับของพนักงานคุมครองเด็กที่สามารถเติบโตในสายงาน(Career Path)
4. กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการคุมครองเด็กใหเปนระบบ และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อ
แกไขปญหาความสับสนในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมครองเด็ก
************************

