ประการที่ ๑. กระทําหรือละเวAนการกระทําอันเปBน
การทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจเด็ก
ประการที่ ๒. จงใจหรื อละเลยไมใหA สิ่ งจํ าเปB นแก
การดํ ารงชีวิตหรื อการรักษาพยาบาลแกเด็ กที่ อยู ในความ
ดูแลของตนจนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของ
เด็ก
ประการที่ ๓. บั งคั บ ขู เข็ ญ ชั กจู ง สงเสริ ม
หรือยินยอมใหAเด็กประพฤติตนไมเหมาะสม หรือนาจะทําใหA
เด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําความผิด
กรณีที่ผูAปกครองรูAวาเด็กในปกครองไปขายบริการ
ทางเพศ ไมวาจะเปB นหญิ งหรื อชาย ถA าผูA ปกครองรูA แลA ว
กลั บใหAการสนั บสนุ นเห็นวาเปB นสิ่ งดี แถมอาจจะไดA เงินใชA
จากเด็กดAวย ดังนี้ ถือวาผูAปกครองสงเสริมใหAเด็กประพฤติ
ไมเหมาะสม
ประการที่ ๔. โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร
ดAวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กใหAแกบุคคลอื่นที่ไมใช
ญาติของเด็ ก เวAนแต เปB นการกระทํ าของทางราชการหรื อ
ไดAรับอนุญาตจากทางราชการแลAว
ประการที่ ๕. บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม
หรือกระทําดAวยประการใด ใหAเด็กไปเปBนขอทาน เด็กเรรอน
หรือใชAเด็กเปBนเครื่องมือในการขอทาน อันเปBนการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก
ประการที่ ๖. ใชA จAาง หรือวานเด็กใหA ทํางานหรือ
กระทํ าการ อั นอาจเปB นอั นตรายแกรางกายหรื อจิ ตใจ
มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต
ประการที่ ๗. บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือ
ยินยอมใหA เด็ กเลนกี ฬา หรือใหA กระทํ าการใดเพื่ อแสวงหา
ผลประโยชนทางการคAา อันมีลักษณะเปBนการขัดขวางการ
เจริญเติบโต หรือพัฒนาการของเด็ก

ประการที่ ๘. ใชAหรือยินยอมใหAเด็กเลนการพนัน
ไม ว าชนิ ดใด หรื อเขA าไปในสถานที่ ที่ เล นการพนั น
สถานคAาประเวณี หรือสถานที่ที่หAามไมใหAเด็กเขAา
ประการที่ ๙. หA ามบั งคั บขู เข็ ญ ใชA ชั กจู ง ยุ ยง
ส งเสริ ม หรื อยิ นยอมใหA เด็ กแสดง หรื อกระทํ าการ
อันมีลักษณะลามกอนาจาร ไมวาจะเปBนไปเพื่อใหAไดA มาซึ่ ง
คาตอบแทนหรือเพื่อการใด เชน สถานบังเทิง ผับ บาร
ประการที่ ๑๐. หAามจําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหA
สุ รา หรื อบุ หรี่ แกเด็ ก เวA นแตการปฏิ บั ติ ทางการแพทย
ปV จจุ บั นผูA ใหญ ไมสามารถใชA เด็ กไปซื้ อสุ ราหรื อบุ หรี่ ไดA
อีกตอไป
บทลงโทษที่ ผู ปกครองตองรั บผิ ดทางอาญา
รวมกับเด็กหรือเยาวชน
การรวมรั บผิ ดของผูA ปกครอง ที่ อาจตA องรั บทาง
อาญารวมกั บเด็ ก ตั วอยางเชน ถA าผูA ปกครองเห็ นวา
เด็ กจะออกไปกระทํ าความผิ ดแลA วไมหA ามปราม เชน เด็ ก
หรือเยาวชนออกไปขับรถซิ่งแขงกัน หรือออกไปขายบริการ
ทางเพศ แลAวถูกเจAาหนAาที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี ผูAปกครอง
อาจตAองรวมรับผิดกับเด็กดAวย ฐานเปBนผูAยุยง สงเสริม หรือ
ยินยอมใหAเด็กไปทําความผิด เพราะผูAปกครองรูAแตก็ไมหAาม
ก็เหมือนกับใหAความยินยอม ดังนั้น เมื่อเด็กถูกจับ พนักงาน
อัยการอาจฟYองผูAปกครองรวมกันมากับเด็กไดA แตจะแยกเปBน
คนละสํานวน คนละฐานความผิดกัน โทษจําคุก คือ จําคุก
สูงสุดไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
กลุมงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแมฮองสอน
ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท ๐ ๕๓๖๑ ๓๘๖๕ - ๖
โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๗๕๖
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พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ.๒๕๔๖

สรุปสาระสําคัญ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
บทนิยามตามพระราชบัญญัติคุAมครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดAกําหนดความหมายของ “เด็ก” วา
หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง มี อ ายุ ต่ํ า กวา ๑๘ ปb บ ริ บู ร ณ
แตไมรวมถึ ง ผูA ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะดA ว ยการสมรส
ซึ่ ง จะแตกตางจากคํ าวา “เด็ ก” ตาม พ.ร.บ. ศาล
เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ กํ าหนดวา “เด็ ก”
หมายถึ งบุ คคลซึ่ งมี อายุ เกิ นกวาอายุ ที่ กํ าหนดไวA ตาม
มาตรา ๗๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา แตยังไมเกิน ๑๕
ปbบริบูรณ สวน “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน
๑๕ ปbบริบูรณ แตยังไมถึง ๑๘ ปbบริบูรณ
นอกจากนี้ยังไดAจําแนกประเภทของเด็กออกเปBน
เด็ กเรรอน, เด็ กกํ าพรA า, เด็ กที่ อยู สภาพยากลํ าบาก,
เด็กพิการ, เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําความผิด, นักศึกษา
และนักเรียน

การคุ มครองเด็ ก จะเปB นไปตามอนุ สั ญญา
วาดA วยสิ ทธิ เด็ ก ซึ่ งไดA วางหลั กประกั น การดํ าเนิ น
กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนไวA ดังนี้
ประการที่ ๑. จะไมมีเด็กคนใดไดAรับการทรมานหรือ
ถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดรAาย ไรAมนุษยธรรมหรือต่ําชAา
และจะไมมีการลงโทษ ประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
ประการที่ ๒. จะไมมีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพ
โดยไมชอบดAวยกฎหมาย หรือโดยพลการ การจับกุม กักขัง
หรื อจํ าคุ กเด็ ก จะตA องเปB นไปตามกฎหมาย และจะใชA เปB น

มาตรการสุ ดทA ายเทานั้ น รวมถึ งตA องใชA เวลาที่ สั้ นที่ สุ ด
และเหมาะสม
ประการที่ ๓. เด็ กทุ กคนที่ ถู กลิ ดรอนเสรี ภาพ
จะไดA รั บการปฏิ บั ติ ดA วยหลั กมนุ ษยธรรมและเคารพ
ในศักดิ์ศรี เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ จะตAองถูกแยก
ตางหากจากผูA ใหญ เวA นแตจะพิ จารณาเห็ นวาจะเปB น
ประโยชนสูงสุดตอเด็กที่จะไมแยกเชนนั้น และเด็กจะมีสิทธิ
ที่จะคงการติดตอกับครอบครัวทางหนังสือโตAตอบและการ
เยี่ยมเยียน เวAนแตในสภาพการณพิเศษ
ประการที่ ๔. เด็ กทุ กคนที่ ถู กลิ ดรอนเสรี ภาพ
มี สิ ทธิ ขอความชวยเหลื อทางกฎหมาย หรื อทางอื่ น
ที่เหมาะสมไดAโดยพลัน ตลอดจนมีสิทธิที่จะคAานความชอบ
ดA วยกฎหมายของการลิ ดรอนเสรี ภาพของเขาตอศาล
หรือหนอยงานที่มีอํานาจอื่น ที่เปBนอิสระและเปBนกลาง

ผูปกครองตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็กฯ
ผูA ปกครองตาม พ.ร.บ. คุA มครองเด็ กฯ นี้ ไมไดA
หมายถึงแตเฉพาะแตบิดามารดาของเด็กเทานั้น แตหมายถึง
บิ ดามารดา ผูA อนุ บาล ผูA รับบุ ตรบุ ญธรรม และผูA ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ ง และใหA หมายความรวมถึ ง
บิ ดาเลี้ ยง มารดาเลี้ ยง ผูA ปกครองสวั สดิ ภาพ นายจA าง
ตลอดจนบุคคลอื่น ซึ่งรับเด็กไวAในความอุปการะเลี้ยงดู หรือ
ซึ่งเด็กอาศั ยอยู ดAวย อาทิ เชน ครอบครัวอุปถั มภ ซึ่งก็คื อ
บุคคลที่รับเด็กไวAอุปการะเลี้ยงดูอยางบุตรนั่นเอง

หนาที่ของผูปกครอง
หนAาที่ของผูAปกครอง คือ ตAองใหAการอุปการะเลี้ยงดู
อบรมสั่ งสอนและพั ฒนาเด็ กที่ อยู ในความปกครองดู แล

ของตนตามสมควร ตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี
และวั ฒนธรรมแหงทA องถิ่ น และตA องคุA มครองสวั สดิ ภาพ
เด็ กที่ อยู ในความปกครองดู แลของตน มิ ใหA ตกอยู ในภาวะ
อันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ
พ.ร.บ.คุAมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดAวางหลักกฎหมาย
หAามมิใหAผูAปกครองกระทําการดังตอไปนี้
ประการที่ ๑. หAามทอดทิ้งเด็กไวAในสถานรับเลี้ยง
เด็ก หรือสถานพยาบาลหรือบุคคลที่รับจAางเลี้ยงเด็ก หรือ
ที่สาธารณะ หรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคืน
ประการที่ ๒. หA ามละทิ้ งเด็ กไวA ณ สถานที่ ใดๆ
โดยไมจัดใหAมีการปYองกัน ดูแลสวัสดิภาพหรือใหAการเลี้ยงดู
ที่เหมาะสม
ประการที่ ๓. หA ามผูA ปกครองจงใจหรื อละเลย
ไมใหA สิ่ งจํ าเปB นแกการดํ ารงชี วิ ต หรื อสุ ขภาพอนามั ย
จนนาจะเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ
ประการที่ ๔. ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปBนการ
ขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
ประการที่ ๕. หA ามผูA ปกครองปฏิ บั ติ ต อเด็ ก
ในลักษณะที่เปBนการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

นอกจากนี้ มี ข อหามไมใหผู ปกครองปฏิ บั ติ
ตอเด็กโดยมิชอบ ในกรณีบุคคลอื่นปฏิบต
ั ิตอเด็กไมชอบ
พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ ไดวางหลัก
กฎหมายไววาไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม หามมิใหผูใด
กระทําการตอไปนี้

