
พระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

พ.ศ. ๒๕๕๙
                  

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนปที่ ๗๑ ในรัชกาลปจจุบัน

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 
โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหง

ชาติ ดังตอไปนี้
 
มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

พ.ศ. ๒๕๕๙”
 

มาตรา  ๒[๑]   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกำหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
“วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบปบริบูรณ แตยังไมถึงยี่สิบปบริบูรณ
“นักเรียน”  หมายความวา  วัยรุนซึ่งกำลังรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ท้ัง

ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความวา  วัยรุนซึ่งกำลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของ

รัฐหรือเอกชน
“เพศวิถีศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการเรียนรูในเรื่องเพศท่ีครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละชวงวัย

การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีสงผลกระทบตอเรื่องเพศ  รวมท้ังสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุท่ีใหความสำคัญกับ
ความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ

“อนามัยการเจริญพันธุ”  หมายความวา  ภาวะความแข็งแรงสมบูรณของรางกายและจิตใจที่เปนผลอันเกิด
จากกระบวนการทำหนาที่ของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต  ซึ่งทำใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

“บริการอนามัยการเจริญพันธุ”  หมายความวา  การใหบริการสงเสริม  ปองกัน  รักษา  และฟนฟูท่ีเก่ียวกับ



อนามัยการเจริญพันธุ
“การจัดสวัสดิการสังคม”  หมายความวา  การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งผูประกอบกิจการใชเปนสถานท่ีประกอบธุรกิจและมี

ลูกจางทำงานอยูในสถานประกอบกิจการนั้น
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปน

กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระ
ราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในสวนท่ีเกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
 

หมวด ๑
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

                  
 

มาตรา  ๕   วัยรุนมีสิทธิตัดสินใจดวยตนเอง  และมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารและความรู  ไดรับการบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ  ไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัว  ไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเสมอภาคและไมถูก
เลือกปฏิบัติ และไดรับสิทธิอ่ืนใดท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ

 
มาตรา ๖  ใหสถานศึกษาดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา
(๒)  จัดหาและพัฒนาผูสอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษา  และใหคำปรึกษาในเรื่องการปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียนหรือนักศึกษา
(๓) จัดใหมีระบบการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ ใหไดรับการศึกษาดวย

รูปแบบที่เหมาะสมและตอเนื่อง  รวมท้ังจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ  และการจัดสวัสดิการ
สังคมอยางเหมาะสม

การกำหนดประเภทของสถานศึกษา  และการดำเนินการของสถานศึกษาแตละประเภท  ใหเปนไปตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



 
มาตรา ๗  ใหสถานบริการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑)  ใหขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกผูรับบริการซึ่ง

เปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒)  จัดใหมีบริการใหคำปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุท่ีไดมาตรฐานสำหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัย

รุน และสอดคลองกับสิทธิตามมาตรา ๕ รวมท้ังจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
การกำหนดประเภทของสถานบริการ และการดำเนินการของสถานบริการแตละประเภท ใหเปนไปตามหลัก

เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
มาตรา ๘  ใหสถานประกอบกิจการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑)  ใหขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกลูกจางซึ่งเปน

วัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒) จัดหรือสนับสนุนใหลูกจางซึ่งเปนวัยรุนเขาถึงบริการใหคำปรึกษา และบริการอนามัยการเจริญพันธุ รวม

ท้ังจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
การกำหนดประเภทของสถานประกอบกิจการ  และการดำเนินการของสถานประกอบกิจการแตละประเภท

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
 
มาตรา ๙  ใหมีการจัดสวัสดิการสังคมที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑)  สงเสริมสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอสรางเครือขายเด็กและเยาวชน

ในพื้นท่ีเพื่อเปนแกนนำปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๒)  สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ และหนวยงานของเอกชนที่เก่ียวของ ทำหนาที่ประสานงาน เฝา

ระวัง และใหความชวยเหลือแกวัยรุนท่ีตั้งครรภและครอบครัว
(๓)  จัดใหมีการฝกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแกวัยรุนท่ีตั้งครรภกอนและหลังคลอดท่ีประสงคจะ

เขารับฝกอาชีพ และประสานงานเพื่อจัดหางานใหไดประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
(๔) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุนไมสามารถเลี้ยงดูบุตรดวยตนเองได
(๕) การจัดสวัสดิการสังคมในดานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
 
มาตรา  ๑๐   ใหราชการสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีดำเนินการใหวัยรุนในเขตราชการสวนทองถ่ินไดรับสิทธิ

ตามมาตรา ๕
เพื่อประโยชนในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอำนาจออกขอบัญญัติทองถ่ินตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
 

หมวด ๒
คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

                  



 
มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา “คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุน” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหนง จำนวนแปดคน ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดกรุงเทพมหานคร

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวนหาคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรู มีความเช่ียวชาญ มีผล
งาน  และมีประสบการณเปนท่ีประจักษไมนอยกวาหาป  ในดานการสาธารณสุข  ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของวัยรุน
ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และดานการสังคมสงเคราะห ดานละหนึ่งคน

(๔)  ผูแทนเด็กและเยาวชน จำนวนสองคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูแทนสภาเด็กและเยาวชนแหง
ประเทศไทย เปนชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน

ใหอธิบดีกรมอนามัย  เปนกรรมการและเลขานุการ  และผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา
การกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยตองคำนึงถึงชายและหญิงในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๖)  ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก  เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗)  ไมเคยตองคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมี

ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ
(๘)  ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  ใหออก  หรือเลิกจางจากหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของเอกชนเพราะ

ทุจริตตอหนาท่ี ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือถือวากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 
มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสองปนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง ผูซึ่ง

พนจากตำแหนงแลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงกอนวาระ  ใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการผูทรง

คุณวุฒิดานเดียวกันแทน  และใหผูไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทนอยูในตำแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรง
คุณวุฒิซึ่งตนแทน  เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันประธานกรรมการจะไมดำเนินการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได และในการนี้ ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู



เม่ือครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  ใหกรรมการผูทรง
คุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระนั้นอยูในตำแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาท่ี

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒
 
มาตรา ๑๕  ผูแทนเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๑ (๔) ตองมีอายุไมเกินยี่สิบหาปบริบูรณ ตองมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๑๒ (๑) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) และใหนำมาตรา ๑๓ มาใชบังคับ
กับการดำรงตำแหนงกรรมการของผูแทนเด็กและเยาวชนดังกลาวโดยอนุโลม

นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระ  กรรมการซึ่งเปนผูแทนเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง  พนจาก
ตำแหนงเม่ือตาย หรือลาออก หรือมีอายุเกินยี่สิบหาปบริบูรณ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๑)
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)

 
มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ัง

หมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถา

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละสองครั้ง
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑)  เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณา
(๒)  เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตอคณะ

รัฐมนตรี รวมท้ังเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๔)  กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชนเพื่อปองกัน  ชวยเหลือ  แกไข

และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน  การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับเพศ

(๕) ใหคำปรึกษา แนะนำ และแกไขปญหาขอขัดของในการดำเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน



(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

 
มาตรา ๑๘  นโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามมาตรา ๑๗ (๑)

อยางนอยตองมีสาระสำคัญในเร่ือง ดังตอไปนี้
(๑)  มาตรการเก่ียวกับการไดรับขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ

ในวัยรุน
(๒) มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามมาตรา ๕
(๓) มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๔)  มาตรการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในหนวยงานของรัฐและหนวยงาน

ของเอกชน ใหสามารถดำเนินการไดอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตรตามวรรคหนึ่ง ใหคำนึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชน ประชาสังคม

และวัยรุนดวย
 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตาม

ท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนำมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอำนาจออก

คำสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสงคำช้ีแจง เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุ
ใดที่เก่ียวของมาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาได

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการ หรือหนวยงานของรัฐไม

ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการแจงตอรัฐมนตรีผู
รักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อใหมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 
มาตรา  ๒๒   ใหกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะ

อนุกรรมการ และใหมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑)  จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร  และรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเสนอตอคณะ

กรรมการ
(๒) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชนท่ีเกี่ยวของ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๓)  สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุนและพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม
(๔)  เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  และดำเนินการหรือ

สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว



(๕)  จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน  ชวยเหลือ  แกไข  และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน  การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ  และเผยแพรใหแก
หนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน

(๖) จัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้ง
ครรภในวัยรุน

(๗)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่
กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 
หมวด ๓

บทกำหนดโทษ
                  

 
มาตรา ๒๓   ผูใดไมปฏิบัติตามคำส่ังของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๐ โดยไมมีเหตุ

อันสมควร ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ
 

บทเฉพาะกาล
                  

 
มาตรา ๒๔  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๒) และให

อธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) และผูแทนเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๑ (๔) ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบ
วันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   ท้ังนี้  ใหผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน และผูแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา

นายกรัฐมนตรี



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว  ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนของประเทศมีความซับซอนและไมอาจแกไขไดดวยอำนาจหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง   ดังนั้น  สมควรสราง
กลไกในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินการรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงาน
ของเอกชน  และประชาสังคม  เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม  มีความเปน
เอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้



 
 
 
 
 
 
 

ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทำ
๑ เมษายน ๒๕๕๙

 
พจนา/ตรวจ

๑ เมษายน ๒๕๕๙
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๐ ก/หนา ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙


