
 
กฎกระทรวง 

การจดัสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ.  ๒๕๖3 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญตัิ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ”  หมายความว่า  สภาเด็กและเยาวชน

จังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ  และสภาเด็กและเยาวชนเขต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 
การส่งเสริมสนับสนุนสภาเดก็และเยาวชนระดบัจังหวดัและระดับอ าเภอ 

 
 

ข้อ ๓ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด  
และระดับอ าเภอในการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแกนน าป้องกัน  แก้ไข  และ  
เฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีแกนน าเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  เพ่ือเป็นผู้น าในการเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์  
ในวัยรุ่น  และท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ตาม  (๒)   

(๒) จัดให้แกนน าเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ทราบข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การป้องกันการตั้งครรภ์และการคุมก าเนิด 
 (ข) การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ 
 (ค) การดูแลสุขภาพอนามัย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



 (ง) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
 (จ) บริการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 (ฉ) ข้อมูลข่าวสารและความรู้อื่นที่จ าเป็น 
(๓) ให้มีการเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  และการด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ งครรภ์
ในวัยรุ่นระหว่างสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  แกนน าเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  
และหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๔) จัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน  แก้ไข  
และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   

ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดให้มีที่ปรึกษาตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวดั
และระดับอ าเภอเสนอ  หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวง  ส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่สภาเด็ก 
และเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ าเภอในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๔ ในการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ   
ตามข้อ  ๓  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดอบรมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแกนน าในการป้องกัน  แก้ไข  
และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๒) ประชุมและติดตามผลร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ   
แกนน าเด็กและเยาวชนในพื้นที่  หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ   

(๓) ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกัน  
แก้ไข  และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๔) ขับเคลื่อนแผนงานและโครงการในการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ  และเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

(๕) ให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุ  อุปกรณ์  หรือบุคลากรตามความจ าเป็น 
(๖) ด าเนินการอื่นใดเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน  แก้ไข  และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ 

ในวัยรุ่น 

หมวด  ๒ 
การส่งเสริมสนับสนุนหนว่ยงานของรฐัและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ข้อ ๕ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน  เฝ้าระวัง  และให้ความช่วยเหลือ  
แก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว  โดยให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานี
วิทยุโทรทัศน์  เครือข่ายสารสนเทศ  เว็บไซต์  และช่องทางอื่น ๆ 

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง   

(๓) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องใน 
การช่วยเหลือการจัดสวัสดิการสังคมแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว 

(๔) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหางานแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
หรือแม่วัยรุ่นให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๕) จัดให้มีการส่งต่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นเพ่ือให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง  ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์  หรือได้รับการฝึกอาชีพหรือจัดหางาน  
ให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม  แล้วแต่กรณี 

(๖) ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  หรือสนับสนุนด้านบุคลากรแก่หน่วยงานของรัฐ  และ
หน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ด าเนินการอื่นใดเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน  เฝ้าระวัง  และให้ความช่วยเหลือ  
แก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว   

หมวด  ๓ 
การฝึกอาชีพ 

 
 

ข้อ ๖ ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดให้มีการฝึกอาชีพหรือจัดหาที่ฝึกอาชีพ
ให้แก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัด 

ข้อ ๗ วัยรุ่นที่ตั้ งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามข้อ  ๖   
ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งความประสงค์ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
หรือสถานที่และวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก าหนดโดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้แจ้งความประสงค์ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือสถานที่และวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดี  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



ในกรณีที่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นพักอาศัยในบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือที่พักอื่นใด 
ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดให้ตามข้อ  ๑๗  ให้แจ้งความประสงค์ผ่านหัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  แล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการต่อไป   

หลักสูตร  ระยะเวลาการฝึกอาชีพ  สถานที่ฝึกอาชีพ  และการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ    
ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก าหนด 

เมื่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นได้รับการฝึกอาชีพแล้ว  และประสงค์จะประกอบอาชีพต่อไป  
ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ประสานงานกับกรมการจัดหางาน  องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดหางานให้ได้ประกอบ
อาชีพตามความเหมาะสม 

หมวด  ๔ 
การจดัหาครอบครวัทดแทน 

 
 

ข้อ ๘ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาผู้ที่ประสงค์จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นเป็น  
การชั่วคราวเพื่อท าหน้าที่ครอบครัวทดแทนในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ 

การจัดหาครอบครัวทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงประโยชน์ของเด็กและได้รับความยินยอม
จากแม่วัยรุ่น  เว้นแต่ในกรณีที่แม่วัยรุ่นทอดทิ้งบุตรหรือไม่สามารถติดตามตัวแม่วัยรุ่นได้ 

ในกรณีที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่สามารถจัดหาครอบครัวทดแทนตามวรรคหนึ่งได้   
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาครอบครัวทดแทน  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดูแลบุตรของแม่วัยรุ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กไปพลางก่อน 

ข้อ ๙ ครอบครัวทดแทนตามข้อ  ๘  มีหน้าที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่น 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน  และพัฒนาเด็ก
ที่อยู่ในความปกครองดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนและเตรียมความพร้อม
ในการให้ความช่วยเหลือแก่แม่วัยรุ่น  บุตรของแม่วัยรุ่น  และครอบครัวทดแทน 

ข้อ ๑๐ ผู้ที่ประสงค์จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่น  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งความประสงค์ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสถานที่

และวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้แจ้งความประสงค์ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว  สถานสงเคราะห์  

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  ส านักงาน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือสถานที่และวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชนก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



การแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนด  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ 

ข้อ ๑๑ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนขึ้นทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่น
เป็นการชั่วคราวเพื่อท าหน้าที่ครอบครัวทดแทนตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์   
(๒) มีความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่น 
(๓) มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและเหมาะสมในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่น   
(๔) มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่น 
(๕) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพียงพอที่จะให้การเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่น   
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท า  

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๗) กรณีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนด 
ในกรณีที่ญาติของฝ่ายแม่หรือฝ่ายพ่อของบุตรของแม่วัยรุ่นประสงค์จะรับเลี้ยงดูบุตรของ   

แม่วัยรุ่น  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนขึ้นทะเบียนเป็นครอบครัวทดแทนโดยอาจยกเว้นหลักเกณฑ์
อย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งก็ได้  ทั้งนี้  ต้องผ่านการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่า  
มีความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กได้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู   
อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก   

ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตามแบบการแจ้งความประสงค์
ตามข้อ  ๑๐  และหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  หากไม่ปรากฏเหตุที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นครอบครัว
ทดแทนได้  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนขึ้นทะเบียนบุคคลดังกล่าวเป็นครอบครัวทดแทน  หากเห็นว่า 
มีเหตุที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นครอบครัวทดแทนได้  ให้แจ้งผู้ที่ประสงค์จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นทราบ 

ข้อ ๑๒ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนประสานการมอบบุตรของแม่วัยรุ่นให้แก่ครอบครัวทดแทน  
โดยต้องชี้แจงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดเกี่ยวกับการที่แม่ วัยรุ่นไปเยี่ยมเยียนบุตร   
การติดต่อสื่อสาร  หรือการส่งคืนบุตรของแม่วัยรุ่น   

การมอบบุตรของแม่วัยรุ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้ครอบครัวทดแทนและแม่วัยรุ่นท าบันทึกข้อตกลง
และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนด 

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมกิจการเดก็และเยาวชนมีหนา้ที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพและตรวจเยี่ยมบุตรของแม่วัยรุ่นที่อยู่ในความดูแลของครอบครัวทดแทน  และรายงานผล  
การตรวจเยี่ยมตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนดเป็นประจ าทุกเดือนต่อหัวหน้าบ้านพักเด็ก 
และครอบครัว  หรือผู้ปกครองสถานสงเคราะห์  แล้วแต่กรณี  และประสานงานให้ความช่วยเหลือบุตรของ   
แม่วัยรุ่นจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยงดูของครอบครัวทดแทน   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๔ การยกเลิกการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่น  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยงดูตามบันทึกข้อตกลง   
(๒) แม่วัยรุ่นขอรับบุตรของตนกลับมาเลี้ยงดู   
(๓) ครอบครัวทดแทนยกเลิกการเลี้ยงดู 
(๔) ครอบครัวทดแทนผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามบันทึกข้อตกลง 
(๕) ครอบครัวทดแทนไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นต่อไปได้ 
(๖) การเลี้ยงดูของครอบครัวทดแทนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจแก่บุตรของ 

แม่วัยรุ่น 
กรณีตาม  (๑)  หรือ  (๓)  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับบุตรของแม่วัยรุ่นกลับมาดูแลต่อไป   
กรณีตาม  (๒)  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการส่งบุตรคืนให้แก่แม่วัยรุ่น   เว้นแต ่

บุตรของแม่วัยรุ่นดังกล่าวพึงได้รับการสงเคราะห์หรือได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วย  
การคุ้มครองเด็ก   

กรณีตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนบอกเลิกบันทึกข้อตกลงและ 
รับบุตรของแม่วัยรุ่นกลับมาดูแลต่อไป   

การรับบุตรของแม่วัยรุ่นกลับมาดูแลตามวรรคสองและวรรคสี่  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ด าเนินการตามข้อ  ๘  หรือข้อ  ๑๕  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามตัวแม่วัยรุ่นได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยงดูบุตรตามบันทึก
ข้อตกลง  หรือแม่วัยรุ่นยินยอมให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการตามกฎหมายให้กรมกิจการเด็ก
และเยาวชนด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  หรือกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็น  
บุตรบุญธรรมต่อไป   

หมวด  ๕ 
การจดัสวัสดิการสังคมในดา้นอื่น ๆ 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา
หรือค าแนะน าแก่วัยรุ่นและครอบครัว  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๑๗ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาที่พักที่เหมาะสมและปลอดภัยตามความจ าเป็น
ของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นทุกรายที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติ   

ข้อ ๑๘ วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นที่ประสงค์หาที่ พักตามข้อ  ๑๗  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งความประสงค์ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือสถานที่
และวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๘
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(๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้แจ้งความประสงค์ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว  ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือสถานที่และวิธีการอื่นใด  ตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นเข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัว  
หรือที่พักอื่นใดที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดให้แล้ว  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการหรือ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวง  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน  
ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
(๒) จัดให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นได้รับบริการดูแลสุขภาพ 
(๓) จัดให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นได้รับการฝึกอาชีพหรือท างานอื่นใดตามความสนใจ 

หรือความถนัด  โดยค านึงถึงสุขภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์  หรือแม่วัยรุ่น  
และครอบครัว 

ในกรณีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งต่อไปยังสถานบริการเพ่ือให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแมว่ัยรุ่นนั้นได้รบับรกิาร
อนามัยการเจริญพันธุ์ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  9  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุติ  ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยการด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๐
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