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พระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัยรุ่น”  หมายความว่า  บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึงย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
“นักเรียน”  หมายความว่า  วัยรุ่นซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  วัยรุ่นซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษา

ของรัฐหรือเอกชน 
“เพศวิถีศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการ 

ในแต่ละช่วงวัย  การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น  การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  
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และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเร่ืองเพศ  รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ให้ความสําคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ 

“อนามัยการเจริญพันธุ์”  หมายความว่า  ภาวะความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่เป็นผล
อันเกิดจากกระบวนการทําหน้าที่ของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ตลอดช่วงชีวิต  ซึ่งทําให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

“บริการอนามัยการเจริญพันธุ์”  หมายความว่า  การให้บริการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟู  
ที่เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ 

“การจัดสวัสดิการสังคม”  หมายความว่า  การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“สถานบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งผู้ประกอบกิจการใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ

และมีลูกจ้างทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการนั้น 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ 

มีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง
มีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวกับราชการ
ของกระทรวงน้ัน 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

 

มาตรา ๕ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง  และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้  
ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์  ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว  ได้รับการจัด
สวัสดิการสังคม  อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพียงพอ 
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มาตรา ๖ ให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คําปรึกษาในเร่ืองการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
(๓) จัดให้มีระบบการดูแล  ช่วยเหลือ  และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ

การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง  รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย 
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

การกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗ ให้สถานบริการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

แก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพียงพอ 
(๒) จัดให้มีบริการให้คําปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสําหรับผู้รับบริการ

ซึ่งเป็นวัยรุ่นและสอดคล้องกับสิทธิตามมาตรา  ๕  รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม
อย่างเหมาะสม 

การกําหนดประเภทของสถานบริการและการดําเนินการของสถานบริการแต่ละประเภท  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘ ให้สถานประกอบกิจการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพียงพอ 

(๒) จัดหรือสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาและบริการอนามัย 
การเจริญพันธุ์  รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

การกําหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดําเนินการของสถานประกอบกิจการ 
แต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙ ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอสร้างเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนําป้องกัน  แก้ไข  และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เก่ียวข้อง  ทําหน้าที่ประสานงาน  
เฝ้าระวัง  และให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว 
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(๓) จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอด 
ที่ประสงค์จะเข้ารับฝึกอาชีพ  และประสานงานเพื่อจัดหางานให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม 

(๔) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ 
(๕) การจัดสวัสดิการสังคมในด้านอื่น  ๆ  เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่น

ได้รับสิทธิตามมาตรา  ๕ 
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนแปดคน  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   
และปลัดกรุงเทพมหานคร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนห้าคน  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  มีความเชี่ยวชาญ  
มีผลงาน  และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีในด้านการสาธารณสุข  ด้านการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของวัยรุ่น  ด้านการศึกษา  ด้านจิตวิทยา  และด้านการสังคมสงเคราะห์  ด้านละหนึ่งคน 

(๔) ผู้แทนเด็กและเยาวชน  จํานวนสองคน  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้แทนสภาเด็ก 
และเยาวชนแห่งประเทศไทย  เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมอนามัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน  และผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 



หน้า   ๕ 
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(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  ให้ออก  หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้ว  อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวัน  ประธานกรรมการจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และในการนี้ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๒ 
มาตรา ๑๕ ผู้แทนเด็กและเยาวชนตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ต้องมีอายุไม่เกินย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์  

ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  (๑)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๒  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  
และให้นํามาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่งกรรมการของผู้แทนเด็กและเยาวชนดังกล่าวโดยอนุโลม 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง 
พ้นจากตําแหน่งเม่ือตาย  หรือลาออก  หรือมีอายุเกินย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์  หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา  ๑๒  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘) 
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มาตรา ๑๖ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณา 
(๒) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 

ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เสนอรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งคร้ัง 
(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนเพื่อป้องกัน  ช่วยเหลือ  

แก้ไข  และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น  การใช้ความรุนแรงทางเพศ  
และการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ 

(๕) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๘ นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ตามมาตรา  ๑๗  (๑)  อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญในเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรการเก่ียวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๒) มาตรการเก่ียวกับการให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตามมาตรา  ๕ 
(๓) มาตรการเก่ียวกับการป้องกัน  ช่วยเหลือ  แก้ไข  และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
(๔) มาตรการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในหน่วยงานของรัฐ 

และหน่วยงานของเอกชน  ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ประชาสังคม  และวัยรุ่นด้วย 
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มาตรา ๑๙ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้ส่งคําชี้แจง  
เอกสาร  ข้อมูล  หลักฐาน  หรือวัตถุใดที่เก่ียวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานศึกษา  สถานบริการ  สถานประกอบกิจการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  
ให้คณะกรรมการแจ้งต่อรัฐมนตรีผู้ รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  เพื่อให้มีการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ให้กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ  และให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทํานโยบาย  ยุทธศาสตร์  และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ประสานงาน  ติดตาม  ประเมินผล  และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์  และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 

(๔) เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   
และดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเร่ืองดังกล่าว 

(๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกัน  ช่วยเหลือ  แก้ไข  และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น  ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น  การใช้ความรุนแรงทางเพศและการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ  
และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 

(๖) จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  
หรือตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด  ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๒๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๐  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๑  (๑)  
และ  (๒)  และให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๓)  และผู้แทนเด็กและเยาวชน
ตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ผู้แทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน  และผู้แทนกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจํานวน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และเศรษฐกิจในภาพรวม  
และปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึง  ดังน้ัน  สมควรสร้างกลไกในการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และการดําเนินการร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และประชาสังคม  เพ่ือบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม  มีความเป็นเอกภาพ  และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


