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รและแกางพระราชบั
ญญัติการปองกัน
ไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน๑
รางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารวม ๒ ฉบับ คือ
๑. คณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่ พี ลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) เมือ่ วันอังคารที่
๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. นายเจตน ศิรธรานนท สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ กับคณะ ซึ่งไดเสนอตอประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยคณะรัฐมนตรีไดขอรับไปพิจารณา
กอนรับหลักการ และไดสงกลับคืนมาตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑๑๗๒ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีวารางพระราชบัญญัติ
ทีส่ มาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอดังกลาว มีหลักการสวนใหญเชนเดียวกับรางพระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเ สนอ) ทีค่ ณะรัฐมนตรี
ไดมีมติใหเสนอสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติพจิ ารณา จึงเห็นควรนํารางพระราชบัญญัตทิ ่สี มาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติเสนอพิจารณาไปพรอมกับรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอไป
รางพระราชบัญญัติทงั้ ๒ ฉบับดังกลาวไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภา
นิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ ครัง้ ที่ ๖๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปจจุบนั รางพระราชบัญญัติ
ทั้ง ๒ ฉบับนี้ อยูระหวางรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘.
ขอบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๑๗ กําหนดวา “การพิจารณารางพระราชบัญ ญัติ
ทีส่ มาชิก หรือสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนผูเ สนอ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับรางพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณากอนที่สภาจะลงมติก็ได
โดยใหรอการพิจารณาไวกอน ๓๐ วัน
เมือ่ ประธานสภาไดรับรางพระราชบัญญัติคืนมาจากคณะรัฐมนตรีพรอมขอสังเกต หรือเมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
โดยคณะรัฐมนตรีมิไดสงรางพระราชบัญญัติคืนมาพรอมขอสังเกต ใหบรรจุรางพระราชบัญญัตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมเปน
เรื่องดวน”
๑
๒
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ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

เหตุผล
โดยที่การตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย างตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบ
ตอคุณภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน
ของประเทศมีความซับซอนและไมอาจแกไขไดดว ยอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ดังนัน้
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
“อนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา ภาวะความแข็งแรงสมบูรณของรางกายและจิตใจ
ที่เปนผลอันเกิดจากกระบวนการทําหนาที่ของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต
ซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
“บริการอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การใหบริการสงเสริม ปองกัน รักษา และ
ฟนฟู ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ และใหรวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมดวย
“การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม” หมายความว า การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานทีซ่ งึ่ ผูป ระกอบกิจการใชเปนสถานทีป่ ระกอบ
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
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนทีเ่ กี่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น โดยกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๓) การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (หมวด ๑ รางมาตรา ๕ ถึงรางมาตรา ๑๐)
๓.๑) กําหนดใหวยั รุน มีสทิ ธิตดั สินใจดวยตนเอง และมีสทิ ธิไดรบั ขอมูลขาวสารและความรู
ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัด
สวัสดิการสังคม อยางเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ และไดรับสิทธิอืน่ ใดทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชนตาม
พระราชบัญญัตินี้อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ (รางมาตรา ๕)
๓.๒) กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน
หรือนักศึกษา
(๒) จั ด หาและพั ฒ นาผู  ส อนให ส ามารถสอนเพศวิ ถี ศึ ก ษาและให คํ า ปรึ ก ษา
ในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียนหรือนักศึกษา
(๓) จัดใหมีระบบการดูแล ชวยเหลือ และคุม ครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ
ใหไดรับการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมและตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัด
สวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาแตละ
ประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๖)
๓.๓) กําหนดใหสถานบริการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ดังตอไปนี้
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(๑) ใหขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนแกผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒) จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุสําหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุนที่ไดมาตรฐาน
และสอดคลองกับสิทธิตามขอ ๓.๑)
ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานบริการและการดําเนินการของสถานบริการ
แตละประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๗)
๓.๔) กําหนดใหสถานประกอบกิจการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑) ใหขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนแกลูกจางซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒) จัดหรือสนับสนุนใหลูกจางซึ่งเปนวัยรุนเขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ
อยางเหมาะสม
ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดําเนินการของสถาน
ประกอบกิ จ การแต ล ะประเภท ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๘)
๓.๕) การจัดบริการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๙)
๓.๖) กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหวัยรุนในเขตราชการ
ส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ สิ ท ธิ ต ามข อ ๓.๑) และเพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การดั งกล า ว ให ร าชการ
สวนทองถิน่ มีอาํ นาจออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
(รางมาตรา ๑๐)
๔) คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๑
ถึงรางมาตรา ๒๑)
๔.๑) ใหมีคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๓) กรรมการผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน ๕ คน ซึง่ ประธานกรรมการแตงตัง้ จากผูม คี วามรู
มีความเชีย่ วชาญ มีผลงาน และมีประสบการณเปนทีป่ ระจักษในดานการสาธารณสุข ดานการคุม ครอง
สิทธิและเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และดานการสังคมสงเคราะห ดานละ ๑ คน
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ใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแ ทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยตองคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน (รางมาตรา ๑๑)
๔.๒) การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหทปี่ ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ทั้งนี้
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ า คะแนนเสี ย งเท า กั น ให ป ระธานในที ่ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ ่ม ขึ ้น อี ก เสี ย งหนึ ่ง เป น เสี ย งชี ้ข าด
โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ ๒ ครั้ง (รางมาตรา ๑๕)
๔.๓) กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการตั ้ง ครรภ
ในวัยรุน ตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา โดยนโยบายและยุทธศาสตรดงั กลาว อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑.๑) มาตรการเกีย่ วกับการไดรบั ขอมูลขาวสารและความรูเ กี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๑.๒) มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑)
(๑.๓) มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
(๑.๔) มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ในหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว ใหคํานึงถึงหลักการมีสวนรวม
ของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุนดวย
(๒) เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกั บการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน ตอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละครั้ง
(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน
เพื่อปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุ
ของวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศ และการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ
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รางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....

(๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (รางมาตรา ๑๖ และรางมาตรา ๑๗)
๔.๔) คณะกรรมการจะแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอยางใดอยางหนึง่
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําขอ ๔.๒) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๘)
๔.๕) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีอาํ นาจออกคําสัง่ เปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหขอ เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสง คําชีแ้ จง
เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๑๙)
๔.๖) ในกรณีที่ปรากฏวาสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการหรือหนวยงาน
ของรัฐไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการแจงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายว าดวยการนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ (รางมาตรา ๒๐)
๔.๗) กําหนดใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภ
ในวัยรุนเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงานของรัฐ และหนวยงาน
ของเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๓) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรณรงค และสร า งความรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
(๔) เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกีย่ วกับการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน
และดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว
(๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหา
การตัง้ ครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุข องวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศ และการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ และเผยแพรใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน
(๖) จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึง่ ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(รางมาตรา ๒๑)
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๕) บทกําหนดโทษ (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๒)
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสัง่ ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามขอ ๔.๕) โดยไมมีเหตุ
อันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
(รางมาตรา ๒๒)

๖) บทเฉพาะกาล
ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามขอ ๔.๑) (๑) และ (๒) และ
ใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาทีค่ ณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๔.๑) (๓) ซึ่งตองไมเกิน ๑๒๐ วัน
นับแตวนั ที่พระราชบัญญัตนิ ้ใี ชบังคับ ทัง้ นี้ ใหผแู ทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทนกรมกิจการ
เด็ ก และเยาวชน และผู แ ทนกรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว เป น ผู  ช  ว ยเลขานุ ก าร
(รางมาตรา ๒๓)
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