มาตรา 4
ในพระราชบัญญัตินี้

“นักเรียน” หมายความวา
เด็ ก ที่ กํ าลั งได รั บ ก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษา
และอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน

มาตรา 22 การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึง
ประโยชน สู งสุ ดของเด็ ก เป น สํ าคั ญ และไม ให มี การ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

“ เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด ”
หมายความว า เด็ ก ที่ ป ระพฤติ ต นไม ส มควร
เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะ
ชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรม
อันดี หรืออยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชัก
นําไปทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 23 ผู ป กครองต อ งให ก ารอุ ป การะเลี้ ย งดู
อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
ของตนตามสมควรแก ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรมแหงทองถิ่น
“นักศึกษา” หมายความวา
เด็ ก ซึ่ งกํ าลั งได รั บ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาหรื อ
เทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“บิดามารดา” หมายความวา
บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม

“เด็ก” หมายความวา
บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส

หนาที่ของบิดา มารดา
ผูปกครอง

“ผูปกครอง” หมายความวา
บิ ด ามารดา ผู อนุ บาล ผู รั บ บุ ตรบุ ญ ธรรม และ
ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
ให ห มายความรวมถึ ง พ อเลี้ ย ง แม เลี้ ย ง นายจ า ง
ผูปกครองสวัสดิภาพ ตลอดจนบุคคลอื่น ซึ่งไดรับเด็ก
ไวในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยูดวย

มาตรา 25 ผูปกครองตองไมทําการ ดังตอไปนี้
(1) ทอดทิ้ งเด็ กไว ใน สถานรั บเลี้ ยงเด็ กหรื อ
สถานพยาบาลหรื อไว กั บบุ คคลที่ รั บจ างเลี้ ยง
เด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดโดยเจตนาที่
จะไมรับเด็กกลับคืน
(2) ละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใดๆ โดยไมจัดใหมีการ
ป อ งกั น ดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพหรื อ ให ก ารเลี้ ย งดู ที่
เหมาะสม
(3) จงใจหรื อละเลยไม ให สิ่ งที่ จํ าเป นแก การ
ดํ ารงชี วิ ต หรื อ สุ ข ภาพอนามั ย จนน าจะเกิ ด
อันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก

(4) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการ
เจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
(5) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมิ
ชอบ
มาตรา 28 ในกรณี ผู ปกครองตกอยู ในสภาพไม
อาจให
การอุ ปการะเลี้ ยงดู อบรมสั่ งสอน และ
พั ฒนาเด็ กได ไม ว าด วยเหตุ ใด หรื อผู ปกครองกระทํ า
การใดอั นน าจะเกิ ดอั นตรายต อสวั สดิ ภาพ
หรื อ
ขั ดขวางต อการเจริ ญเติ บโต หรื อพั ฒ นาการของเด็ ก
หรื อให การเลี้ ยงดู โดยมิ ชอบ หรื อมี เหตุ จํ าเป นอื่ นใด
เพื่ อประโยชน ในการสงเคราะห หรื อคุ มครองสวั สดิ
ภาพเด็กหรือปองกันมิใหเด็ก ไดรับอันตราย หรือถูก
เลื อกปฏิ บั ติ โดยไม เป นธรรม พนั กงานเจ าหน าที่ ต อง
ดํ าเนิ นการให การสงเคราะห หรื อคุ มครองสวั สดิ ภาพ
ตามพระราชบัญญัติ
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