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 ๑ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘.
  ๒ขอบงัคับการประชุมสภานิติบญัญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๑๗ กําหนดวา “การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีส่มาชิก หรือสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนผูเสนอ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับรางพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณากอนที่สภาจะลงมติก็ได 
โดยใหรอการพิจารณาไวกอน ๓๐ วัน 
 เมือ่ประธานสภาไดรับรางพระราชบัญญัติคืนมาจากคณะรัฐมนตรีพรอมขอสังเกต หรือเมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
โดยคณะรัฐมนตรีมิไดสงรางพระราชบัญญัติคืนมาพรอมขอสังเกต ใหบรรจุรางพระราชบัญญัตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมเปน
เรื่องดวน” 

 ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน๑  
  รางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารวม ๒ ฉบับ คือ 
  ๑. คณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่พีลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) เมือ่วันอังคารที่
 ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ๒. นายเจตน ศริธรานนท สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิกบัคณะ ซ่ึงไดเสนอตอประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เมือ่วันพฤหัสบดีที ่๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยคณะรัฐมนตรีไดขอรับไปพิจารณา
กอนรับหลักการ และไดสงกลับคืนมาตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑๑๗๒ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีวารางพระราชบัญญัติ
ทีส่มาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอดังกลาว มีหลักการสวนใหญเชนเดียวกับรางพระราชบัญญัติ
การปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตร ี เปนผูเสนอ) ทีค่ณะรัฐมนตรี
ไดมีมติใหเสนอสภานติิบัญญัติแหงชาตพิจิารณา จงึเหน็ควรนาํรางพระราชบญัญตัท่ีิสมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติเสนอพิจารณาไปพรอมกับรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอไป 
   รางพระราชบัญญัติทัง้ ๒ ฉบับดังกลาวไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภา
นิติบัญญัตแิหงชาต ิครัง้ที ่๖๒/๒๕๕๘ เมื่อวนัพฤหสับดท่ีี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๘ ปจจบุนัรางพระราชบญัญตัิ
ทั้ง ๒ ฉบับนี้ อยูระหวางรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

รางพระราชบัญญัติการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....
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 ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... 

หลักการ
   ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
 

เหตุผล
โดยที่การต้ังครรภในวัยรุ นของประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบ

ตอคณุภาพของบคุคล ครอบครวั ชมุชน สงัคม และเศรษฐกจิในภาพรวม และปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน
ของประเทศมคีวามซบัซอนและไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาทีข่องหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ดงัน้ัน 
สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกันของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการใหการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓) 
      “วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกิน ๑๐ ปบริบูรณ แตยังไมถึง ๑๘ ปบริบูรณ
      “นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
      “นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา
อยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
      “เพศวิถีศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการ
ในแตละชวงวัย การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะ
ทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ 
      “อนามัยการเจริญพนัธุ” หมายความวา ภาวะความแข็งแรงสมบรูณของรางกายและจิตใจ
ที่เปนผลอันเกิดจากกระบวนการทําหนาที่ของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต 
ซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
      “บริการอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การใหบริการสงเสริม ปองกัน รักษา และ
ฟนฟู ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ และใหรวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมดวย
      “การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความวา การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
      “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  
      “สถานบรกิาร” หมายความวา สถานบรกิารตามกฎหมายวาดวยหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ 
      “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานทีซ่ึง่ผูประกอบกจิการใชเปนสถานทีป่ระกอบ
ธุรกิจและมีลูกจางทํางานอยูในสถานประกอบกิจการนั้น 
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      “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
หนวยงานอื่นของรัฐ
      “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
      “กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
      “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔)
      กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวง
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ทั้งนี้ ในสวนทีเ่กี่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น โดยกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

๓)  การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน (หมวด ๑ รางมาตรา ๕ ถงึรางมาตรา ๑๐)

      ๓.๑)  กาํหนดใหวยัรุนมสีทิธิตดัสนิใจดวยตนเอง และมสีทิธิไดรบัขอมูลขาวสารและความรู
ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัด
สวัสดิการสังคม อยางเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ และไดรับสิทธิอืน่ใดทีเ่ปนไปเพื่อประโยชนตาม
พระราชบัญญัตินี้อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ (รางมาตรา ๕) 

   ๓.๒)  กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
ดังตอไปนี้ 
           (๑) จัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน
หรือนักศึกษา

      (๒) จัดหาและพัฒนาผู สอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษาและใหคําปรึกษา
ในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียนหรือนักศึกษา

  (๓)  จดัใหมีระบบการดแูล ชวยเหลอื และคุมครองนักเรยีนหรอืนักศกึษาซ่ึงตั้งครรภ 
ใหไดรับการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมและตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัด
สวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม 

 ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาแตละ
ประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๖)
      ๓.๓) กําหนดใหสถานบริการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
ดังตอไปนี้ 
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          (๑) ใหขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุนแกผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ 

  (๒)  จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุสําหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุนที่ไดมาตรฐาน
และสอดคลองกับสิทธิตามขอ ๓.๑) 

  ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานบริการและการดําเนินการของสถานบริการ
แตละประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๗)
      ๓.๔) กําหนดใหสถานประกอบกิจการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ดังตอไปนี้ 
          (๑)  ใหขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุนแกลูกจางซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ 

  (๒)  จัดหรือสนับสนุนใหลูกจางซึ่งเปนวัยรุนเขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ
อยางเหมาะสม 

  ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดําเนินการของสถาน
ประกอบกิจการแต ละประเภท ให  เป นไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๘)

   ๓.๕)  การจัดบริการสวัสดิการสังคมที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๙) 
      ๓.๖) กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหวัยรุนในเขตราชการ
สวนทองถ่ินไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑) และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว ใหราชการ
สวนทองถ่ินมีอาํนาจออกขอบญัญตัทิองถ่ินตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
(รางมาตรา ๑๐) 

  ๔) คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๑ 
ถึงรางมาตรา ๒๑)
      ๔.๑)  ใหมีคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ประกอบดวย 
               (๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
              (๒)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

       (๓) กรรมการผูทรงคณุวฒุจิาํนวน ๕ คน ซึง่ประธานกรรมการแตงตัง้จากผูมคีวามรู 
มคีวามเชีย่วชาญ มผีลงาน และมปีระสบการณเปนทีป่ระจกัษในดานการสาธารณสขุ ดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และดานการสังคมสงเคราะห ดานละ ๑ คน 
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       ใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงศกึษาธิการ ผูแทนกรมกจิการเดก็และเยาวชน และผูแทนกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
เปนผูชวยเลขานุการ

       การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยตองคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน (รางมาตรา ๑๑) 

   ๔.๒)  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหทีป่ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ 
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที ่ประชุมออกเสียงเพิ ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ ่งเปนเสียงชี ้ขาด 
โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ ๒ ครั้ง (รางมาตรา ๑๕) 

   ๔.๓)  กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
            (๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวยัรุนตอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา โดยนโยบายและยทุธศาสตรดงักลาว อยางนอยตองมสีาระสาํคัญ
ในเรื่องดังตอไปนี้ 
            (๑.๑) มาตรการเกีย่วกบัการไดรบัขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกบัการปองกนั
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
            (๑.๒)  มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑)  
            (๑.๓)  มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
            (๑.๔) มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ในหนวยงานของรฐัและหนวยงานของเอกชน ใหสามารถดาํเนนิการไดอยางมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ
            ทั้งนี้ การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว ใหคํานึงถึงหลักการมีสวนรวม
ของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุนดวย 
          (๒) เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรี รวมทัง้เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
          (๓)  เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวยัรุนตอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละครั้ง 

  (๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน 
เพื่อปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุ
ของวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศ และการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ
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          (๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน 
          (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (รางมาตรา ๑๖ และรางมาตรา ๑๗) 
      ๔.๔)  คณะกรรมการจะแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยางใดอยางหนึง่
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําขอ ๔.๒) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๘) 
      ๔.๕)  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มอีาํนาจออกคาํสัง่เปนหนงัสือเรยีกบคุคลใดมาใหขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ หรอืใหสงคาํชีแ้จง 
เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๑๙) 
      ๔.๖)  ในกรณีที่ปรากฏวาสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการหรือหนวยงาน
ของรัฐไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหคณะกรรมการแจงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ (รางมาตรา ๒๐)
      ๔.๗)  กาํหนดใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รบัผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

  (๑) จดัทาํนโยบาย ยทุธศาสตร และรายงานการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุนเสนอตอคณะกรรมการ 

       (๒) ประสานงาน ตดิตาม ประเมนิผล และรวมมอืกบัหนวยงานของรฐั และหนวยงาน
ของเอกชนท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

       (๓) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงค และสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม

       (๔) เปนศนูยกลางฐานขอมลูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 
และดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว 

       (๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจรญิพนัธุของวัยรุน การใชความรนุแรงทางเพศ และการกระทาํ
ความผิดเกี่ยวกบัเพศ และเผยแพรใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน

     (๖)  จดัทาํแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซ่ึงปฏิบตังิานเก่ียวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

     (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
(รางมาตรา ๒๑) 
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ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมคีวามประสงคตองการที่จะแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th

 ๕) บทกําหนดโทษ (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๒)
  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสัง่ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามขอ ๔.๕) โดยไมมีเหตุ
อนัสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
(รางมาตรา ๒๒) 
  
 ๖) บทเฉพาะกาล 
      ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามขอ ๔.๑) (๑) และ (๒) และ
ใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาทีค่ณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๔.๑) (๓) ซึ่งตองไมเกิน ๑๒๐ วัน
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั ทัง้นี ้ใหผูแทนสาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ผูแทนกรมกจิการ
เด็กและเยาวชน และผูแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป นผู ช วยเลขานุการ
(รางมาตรา ๒๓) 
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