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พระราชบัญญัติ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  

มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๕๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๒) พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๓) พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เด็ก”  หมายความวา  บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ 

“เยาวชน”  หมายความวา  บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ  แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ 

“คดีเยาวชนและครอบครัว”  หมายความวา  คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คดีครอบครัว”  หมายความวา  คดีแพงที่ฟองหรือรองขอตอศาลหรือกระทําการใด ๆ  ในทางศาล

เกี่ยวกับผูเยาวหรือครอบครัว  ซ่ึงจะตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายวาดวย

การจดทะเบียนครอบครัว  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว 

“คดีคุมครองสวัสดิภาพ”  หมายความวา  คดีที่ฟองหรือรองขอตอศาลหรือกระทําการใด ๆ 

ในทางศาลเกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว  ซ่ึงจะตองบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการคุมครองเด็ก  กฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว   

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว   

“คดีธรรมดา”  หมายความวา  คดีอื่น ๆ  นอกจากคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล 

ที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
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“ศาลเยาวชนและครอบครัว”  หมายความวา  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด  หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด  ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว”  หมายความวา  ศาลเยาวชนและครอบครัว  

ศาลอุทธรณแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ศาลอุทธรณภาคแผนกคดี เยาวชนและครอบครัว   

และศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานพินิจ”  หมายความวา  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งจัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“ศูนยฝกและอบรม”  หมายความวา  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 

“การแกไขบําบัดฟนฟู”  หมายความวา   มาตรการที่กําหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

หรือสนับสนุนเด็กหรือเยาวชนใหสามารถอยูกับครอบครัวและชุมชนไดโดยปกติสุข  เชน  การรับคําปรึกษา

แนะนํา  การเขารวมกิจกรรมบําบัด  การเขารวมกจิกรรมทางเลือก  การศึกษา  หรือการฝกอาชีพหรือวิชาชีพ 

“การฝกอบรม”  หมายความวา  การแกไขบําบัดฟนฟูโดยมีการควบคุม 

“ผูอํานวยการสถานพินิจ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

“ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม”  หมายความวา  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 

“พนักงานคุมประพฤติ”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้

และใหหมายความรวมถงึพนักงานคุมประพฤติตามกฎหมายอื่น  

“ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนผูชวยเหลือพนักงาน 

คุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังสถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  

หรือสถานแนะนําทางจิต  เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิดหรือเปนจําเลย  หรือเปน

ผูตองคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลใหลงโทษ  หรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามกฎหมายอื่น 

“คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕ คดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด  ใหถืออายุเด็กหรือเยาวชนนัน้

ในวันที่การกระทําความผิดไดเกิดข้ึน 

มาตรา ๖ ใหนําบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธี

พิจารณาความอาญาในศาลแขวง  มาใชบังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัวเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗ ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ขอบังคับ  

ประกาศ  หรือระเบียบ  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ

หนาที่ของตน 
กฎกระทรวง  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือระเบียบ  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

ใหใชบังคับได 

หมวด  ๒ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

 

มาตรา ๘ ใหจัดต้ัง 
(๑) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร  และใหมีเขตอํานาจตลอด

กรุงเทพมหานคร 
(๒) ศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนในทุกจังหวัด  และใหมีเขตอํานาจตลอดเขตจังหวัดนั้น 
ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดที่มีศาลจังหวัดมากกวาหนึ่งศาล  หากมีความจําเปนจะเปด

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดที่ยังมิไดมีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้นอีกก็ได  
ทั้งนี้  จะเปดทําการเมื่อใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาและใหระบุเขตอํานาจศาลเดิมหรือแผนกเดิม  
และแผนกที่จัดต้ังข้ึนใหมไวในพระราชกฤษฎีกาดวย 

มาตรา ๙ การจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ 
ซ่ึงจะตองระบุเขตอํานาจของศาลนั้นไวดวย  และจะเปดทําการเมื่อใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 
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เมื่อไดจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดข้ึนในจังหวัดที่มีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
เปดทําการอยูแลว  ใหถือวาเปนการยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้น  และใหโอนบรรดาคดี 
ที่คางพิจารณาในแผนกดังกลาวไปพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดที่จัดต้ังข้ึน 

มาตรา ๑๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในคดี  

ดังตอไปนี้ 
(๑) คดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด 
(๒) คดีอาญาที่ศาลซ่ึงมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโอนมาตามมาตรา  ๙๗  วรรคหนึ่ง 
(๓) คดีครอบครัว 
(๔) คดีคุมครองสวัสดิภาพ 
(๕) คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

มาตรา ๑๑ ในกรณีมีปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว  หรือ 

ศาลยุติธรรมอื่น  ไมวาจะเกิดปญหาข้ึนในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลยุติธรรมอื่น  ใหประธาน 

ศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาใหเปนที่สุด 

การขอใหประธานศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง  คูความจะตองรองขอกอนวันสืบพยาน  

แตในกรณีที่ศาลเห็นสมควรใหกระทําไดกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนและในกรณีเชนวานี้  ใหศาลนั้น

รอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว 
คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา  ไมมีผลกระทบตอกระบวนพิจารณาของศาลที่ไดดําเนินการ

ไปแลว 
มาตรา ๑๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยการโอนคดีในทองที่ 

ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปดทําการแลว  หามมิใหศาลชั้นตนอื่นใดในทองที่นั้นรับคดีที่อยูในอํานาจ
ศาลเยาวชนและครอบครัวไวพิจารณาพิพากษา 

มาตรา ๑๓ ในระหวางการพิจารณาของศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
แมจําเลยจะมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณสําหรับคดีอาญา  หรือผูเยาวจะมีอายุครบย่ีสิบปบริบูรณหรือ
บรรลุนิติภาวะแลวดวยการสมรสสําหรับคดีครอบครัว  ใหศาลนั้นคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตอไป 
จนเสร็จสํานวน  และถาจะมีอุทธรณหรือฎีกาก็ใหเปนอํานาจของศาลอุทธรณแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  หรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  หรือศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและ
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ครอบครัว  ที่จะพิจารณาพิพากษาตอไป  และใหศาลดังกลาวคงมีอํานาจใชวิธีการสําหรับเด็กและ
เยาวชนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาขอเท็จจริงเร่ืองอายุหรือการบรรลุนิติภาวะดวยการ 
สมรสของบุคคลที่เกี่ยวของผิดไป  หรือศาลอื่นใดไดรับพิจารณาพิพากษาคดีโดยไมตองดวยมาตรา  ๑๒   
ซ่ึงถาปรากฏเสียแตตนจะเปนเหตุใหศาลดังกลาวไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาขอบกพรองดังกลาว 
ไมทําใหการดําเนินการในชั้นสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา
และศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเสียไป 

ถาขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นในระหวางการพิจารณา  ไมวาในศาลชั้นตน  ศาลอุทธรณ  
หรือศาลฎีกา  ใหศาลนั้น ๆ  โอนคดีไปยังศาลที่มีอํานาจเพื่อพิจารณาพิพากษาตอไป 

มาตรา ๑๕ ในศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาล  ใหมีผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบ   
ตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๑๖ การแตงต้ังผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
แตงต้ังจากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  ศาลยุติธรรม  ซ่ึงเปน 
ผูมีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมที่จะปกครองและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน  และเปน 
ผูมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปญหาครอบครัว 

ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจะเปนผูพิพากษาในศาลชั้นตนอื่นดวยก็ได 
มาตรา ๑๗ ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ใหมีอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลางหนึ่งคน  รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสองคน  และเลขานุการ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหนึ่งคนซึ่งแตงต้ังจากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  และในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในทางราชการ  
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดใหมีรองอธิบดี 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคนก็ได 

ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  ใหมีผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ศาลละหนึ่งคน  ในกรณีที่มีการจัดต้ังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวข้ึนในศาลจังหวัดใด  ใหมี 
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดนั้นหนึ่งคน  และเพื่อ
ประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
มีฐานะเชนเดียวกับผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
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มาตรา ๑๘ เมื่อตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวางลงหรือผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
เปนผูทําการแทน  ถามีผูดํารงตําแหนงนั้นมากกวาหนึ่งคน  ใหผูมีอาวุโสสูงสุดเปนผูทําการแทน  ถาผูมี
อาวุโสสูงสุดไมอาจปฏิบติัราชการได  ใหผูมีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับเปนผูทําการแทน 

เมื่อตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือผูพิพากษาหัวหนา 
ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววางลง  หรือผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได   
ใหผูพิพากษาผูมีอาวุโสสูงสุดในศาลหรือแผนกนั้นเปนผูทําการแทน  ถาผูพิพากษาผูมีอาวุโสสูงสุดในศาล
หรือแผนกนั้นไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหผูพิพากษาผูมีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับเปนผูทําการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูทําการแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ประธานศาลฎีกาจะสั่งใหผูพิพากษา
ศาลใดศาลหนึ่งเปนผูทําการแทนก็ได 

มาตรา ๑๙ อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปนผูรับผิดชอบงานของ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร  โดยใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน
และอธิบดีผูพิพากษาภาคตามที่บัญญัติไวในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

มาตรา ๒๐ ใหรองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนตามที่บัญญัติไวในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  และใหมีหนาที่เปนผูชวย
อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามที่อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
มอบหมาย 

มาตรา ๒๑ ใหอธิบดีผูพิพากษาภาคมีอํานาจตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๔  แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม  ในสวนที่เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวที่อยูในเขตอํานาจของตน  และใหเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานธุรการของศาลเยาวชนและครอบครัวที่อยูในเขตอํานาจของตนตามที่
อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบหมาย  เมื่อมอบหมายแลวใหผูมอบหมายรายงาน 
ไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม 

มาตรา ๒๒ ผูพพิากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ผูพิพากษาหัวหนาศาลตามที่บัญญัติไวในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับมาตรา  ๒๔  ศาลเยาวชนและครอบครัวตองมีผูพิพากษาไมนอยกวา
สองคน  และผูพิพากษาสมทบอีกสองคนซึ่งอยางนอยคนหนึ่งตองเปนสตรี  จึงเปนองคคณะพิจารณาคดีได  
สวนการทําคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลนั้น  ถาคําพิพากษาหรือคําส่ังจะตองทําโดยองคคณะพิจารณาคดี  
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คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นจะตองบังคับตามคะแนนเสียงฝายขางมากของผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบ
ที่เปนองคคณะพิจารณาคดีนั้น  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน  ใหนําบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวใดจะตองมีผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะหรือไม   
ใหเปนไปตามมาตรา  ๑๔๗ 

มาตรา ๒๔ ในคดีซ่ึงอยูในอํานาจอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  หรือผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
คนใดคนหนึ่งตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ถาอธิบดีผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  หรือผูพิพากษา
หัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  เห็นวาในการพิจารณาคดีนั้นมีเหตุอันสมควร 
จะส่ังใหผูพิพากษาสมทบคนใดคนหนึ่งนั่งพิจารณารวมกับตนหรือรวมกับผูพิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวก็ได  หรือจะส่ังใหผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวคนใดคนหนึ่งรวมเปนองคคณะ 
ดวยก็ได  และใหองคคณะเชนวานี้มีอํานาจพิพากษาคดีตามมาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๒๖  แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม 

มาตรา ๒๕ ผูพิพากษาสมทบตามมาตรา  ๑๕  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังจาก
บุคคลซ่ึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
คัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดในระเบียบ  และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๒) มีหรือเคยมีบุตร  หรือเคยอบรมเลี้ยงดูเด็ก  หรือเคยทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะหหรือ 

การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน  หรือครอบครัว  มาเปนเวลาไมนอยกวาสามป 
(๓) มีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการศาลยุติธรรมไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

ฝายตุลาการศาลยุติธรรม  เวนแตพื้นฐานความรูซ่ึงตองไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  หรือเคยเปน 
ผูพิพากษาสมทบ 
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(๔) มีความสุขุมรอบคอบ  ทัศนคติ  อัธยาศัย  และความประพฤติเหมาะสมแกการพิจารณาคดี
ที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 

(๕) ไมเปนขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ  ขาราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา  
หรือทนายความ 

กอนเขารับตําแหนง  ผูพิพากษาสมทบจะตองไดรับการอบรมความรูและผานการทดสอบในเรื่อง
เจตนารมณและการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว  ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา  การสังคมสงเคราะห  
การใหคําปรึกษาแนะนํา  และการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน  และครอบครัว  ตลอดจนหนาที่ของ
ตุลาการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบประธานศาลฎีกา  และจะตอง
ปฏิญาณตนตอหนาอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด  หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ซ่ึงตนจะเขาสังกัด  
แลวแตกรณี  วาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  ดวยความเที่ยงธรรม  และรักษาความลบัในราชการ 

ผูพิพากษาสมทบใหดํารงตําแหนงคราวละสามป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 
ผูที่พนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระใหดํารงตําแหนงตอไปอีกก็ได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันมิได  ผูพิพากษาสมทบที่พนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระใหคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา 
ผูพิพากษาสมทบคนใหมจะเขารับหนาที่  

มาตรา ๒๖ ผูพิพากษาสมทบเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๗ ผูพิพากษาสมทบพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา  ๒๕ 
(๕) ขาดการปฏิบัติหนาที่ตามเวรปฏิบัติการที่กําหนดถึงสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร  

หรือกระทําการใด ๆ  ซ่ึงถาเปนขาราชการตุลาการแลวจะตองพนจากตําแหนงเพราะถูกลงโทษไลออก  
ปลดออก  หรือใหออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 

การพนจากตําแหนงตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ  ถาเปนการ
พนจากตําแหนงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและใหนาํความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมี
พระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ตําแหนงผูพิพากษาสมทบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระตามมาตรา  ๒๗  (๑)  จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังบุคคลที่คณะกรรมการตุลาการ

ศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือกข้ึนแทนตําแหนง 

ที่วางก็ได  ใหผูพิพากษาสมทบซึ่งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตน

ดํารงตําแหนงแทน 

มาตรา ๒๙ ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   ผูพิพากษาหัวหนา 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  

แลวแตกรณี  กําหนดเวรปฏิบัติการของผูพิพากษาสมทบซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่ 

ผูพิพากษาสมทบที่นั่งพิจารณาคดีใด  จะตองพิจารณาคดีนั้นจนเสร็จ  เวนแตไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ไดเพราะเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น  ในกรณีเชนวานี้  ใหผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจัดให 

ผูพิพากษาสมทบอื่นเขาปฏิบัติหนาที่แทน 

ผูพิพากษาสมทบจะไดรับคาปวยการ  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาที่พัก  และคาตอบแทนอยางอื่น

ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด  โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๐ ใหนําบทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัยสําหรับขาราชการตุลาการตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมมาใชบังคับแกผูพิพากษาสมทบดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๑ ในระหวางพิจารณาคดี  เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชน  ศาลอาจขอให

ผูเชี่ยวชาญดานการแพทย  จิตวิทยา  การใหคําปรึกษาแนะนํา  การสังคมสงเคราะหหรือการคุมครอง

สวัสดิภาพ  หรือผูเชี่ยวชาญดานอื่น  มาใหคําปรึกษาแนะนําและใหความเห็นเกี่ยวกับสภาพรางกาย  

สภาพจิต  สวัสดิภาพและความเปนอยูของเด็ก  เยาวชน  และบุคคลในครอบครัว คูความ  หรือบุคคล 

ที่เกี่ยวของก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูเชี่ยวชาญใหไดรับคาปวยการ  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาที่พัก   

และคาตอบแทนอยางอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๒ ใหสถานที่ที่ศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษาใหเด็ก  เยาวชน  บุคคลในครอบครัว  

คูความ  หรือบุคคลที่เกี่ยวของเขารับการตรวจรักษา  หรือรับการแกไขบําบัดฟนฟูไดรับคาตอบแทน 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด  โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๓๓ ใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีหนาที่ในการรับจดแจงสวนราชการและองคการ
ดานเด็ก  เยาวชน  สตรี  หรือครอบครัว  ที่ประสงคจะปฏิบัติงานดานแกไขบําบัดฟนฟู  ดานการสังคม
สงเคราะห  หรือดานใหคําปรึกษาแนะนํารวมกับศาลเยาวชนและครอบครัวแหงทองที่นั้น ๆ 

หมวด  ๓ 
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

 

 

มาตรา ๓๔ สถานพินิจเปนหนวยงานในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  กระทรวง

ยุติธรรม  มีผูอํานวยการสถานพินิจเปนผูบังคับบัญชา 

ใหอธิบดีเปนผูแตงต้ังและถอดถอนผูอํานวยการสถานพินิจ 

มาตรา ๓๕ ใหจัดต้ังสถานพินิจข้ึนในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  

วันเปดทําการ  เขตอํานาจ  และการแบงแยกกิจการของสถานพินิจออกเปนสาขาตาง ๆ   

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๖ ใหสถานพินิจมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่น 

และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) สืบเสาะและพินิจเร่ืองอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปญญา  การศึกษาอบรม  สภาพรางกาย  

สภาพจิต  นิสัย  อาชีพ  และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิดและของบิดา  มารดา  

ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย  ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กหรือ

เยาวชนนั้น  รวมทั้งสาเหตุแหงการกระทําความผิด  เพื่อรายงานตอศาลหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

ของเจาพนักงานที่เกี่ยวของ  ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด 

(๒) ควบคุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไวในระหวางการสอบสวนหรือ 

การพิจารณาคดี  หรือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล  

(๓) ดําเนินการและประสานงานรวมกับหนวยงานและองคการอื่นในการสงเคราะห  แกไข  

และบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชนในระหวางที่ถูกควบคุมหรือภายหลังปลอย  

(๔) ดําเนินการและประสานงานรวมกับหนวยงานและองคการอื่นในการตรวจรักษาและ

พยาบาลเด็กหรือเยาวชนในระหวางการสอบสวน  การพิจารณาคดี  หรือการควบคุมตัวในสถานพินิจ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๕) ดําเนินการและประสานงานรวมกับหนวยงานและองคการอื่นในการจัดการศึกษา 

การฝกอบรม  หรือการดูแลอบรมสั่งสอนเด็กหรือเยาวชนซ่ึงอยูในความควบคุม 

(๖) สืบเสาะภาวะความเปนอยูของครอบครัวในคดีครอบครัว  รวมทั้งจัดใหแพทยหรือ

จิตแพทยตรวจสภาพรางกาย  หรือสภาพจิตของคูความในกรณีที่ศาลมีคําส่ังตามมาตรา  ๑๕๒ 

(๗) ประมวลและรายงานขอเท็จจริง   รวมทั้งเสนอความเห็นตอศาลในคดีครอบครัว 

ตามมาตรา  ๑๖๗ 

(๘) ศึกษาคนควาถึงสาเหตุแหงการกระทําของเด็กและเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิด

โดยทั่ว ๆ  ไป  จัดทําสถิติการกระทําความผิดดังกลาวของเด็กและเยาวชนและเผยแพรวิธีปองกันหรือทํา

ใหการกระทําความผิดนั้นลดนอยลง 

(๙) ปฏิบัติตามคําส่ังศาลซึ่งส่ังตามกฎหมายอื่น 

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบที่กระทรวงยติุธรรมกําหนด 

มาตรา ๓๗ ผูอํานวยการสถานพินิจมีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงตลอดจนการปกครอง

บังคับบัญชาพนักงานของสถานพินิจนั้น  และใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานคุมประพฤติและ

นักสังคมสงเคราะห  รวมทั้งอํานาจหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๓๘ รัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิจ  

เพื่อทําหนาที่ 

(๑) ใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสถานพินิจ 

(๒) ชวยเหลือกิจการสถานพินิจ  เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน 

(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

กรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับ

แตงต้ังใหมได   

คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  วิธีการสรรหาและการพนจากตําแหนงของกรรมการสงเคราะห 

เด็กและเยาวชนใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๙ ใหมีแพทย  จิตแพทย  นักจิตวิทยา  พนักงานคุมประพฤติ  นักสังคมสงเคราะห  ครู  

และพนักงานอื่นตามที่จะไดมีกฎกระทรวงระบุตําแหนงเพื่อชวยเหลือผูอํานวยการสถานพินิจตามสมควร 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๔๐ เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีอาญาใหสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปอยูใน

ความดูแลของสถานพินิจ  ใหศาลแจงไปยังผูอํานวยการสถานพินิจซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการ

ใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังดังกลาว  

มาตรา ๔๑ ในระหวางที่เด็กหรือเยาวชนอยูในความควบคุมของสถานพินิจ  ใหผูอํานวยการ

สถานพินิจมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหเด็กหรือเยาวชน  ไดศึกษาเลาเรียนวิชาสามัญ  ฝกอาชีพหรือวิชาชีพ  รับบริการดาน

สวัสดิการสังคม  รับการอบรม  หรือปฏิบัติการงานอื่นใดให เหมาะสมกับสภาพรางกาย  สภาพจิต   

และสภาพแวดลอมทางสังคมของบุคคลดังกลาว  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมเปนหลัก 

(๒) ออกกฎขอบังคับเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในความควบคุม 

(๓) ลงทัณฑตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๔๒  แกเด็กและเยาวชนที่ละเมิดกฎหมาย  ประพฤติชั่ว  

หรือกระทําผิดวินัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) สงบุคคลที่อยูในความควบคุมซ่ึงมิใชเด็ก  ที่มีความประพฤติเสียหายอยางรายแรงอันจะ

เปนภัยตอเด็กหรือเยาวชนอื่นไปควบคุมไวในสถานที่ที่จัดไวโดยเฉพาะหรือเรือนจําโดยไดรับอนุญาตจาก

ศาลกอน  เวนแตในกรณีฉุกเฉินอยางย่ิงอันจะเปนภัยตอบุคคลอื่น  จะสงบุคคลดังกลาวไปยังเรือนจํากอน

ก็ได  แลวรายงานใหศาลทราบโดยเร็ว 

(๕) อนุญาตใหเด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเปนคร้ังคราวตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

(๖) อนุญาตใหเด็กหรือเยาวชนในคดีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเด็ดขาดแลวออกไปศึกษา

ในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจ  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดและรายงานใหศาลทราบโดยเร็ว  

ถาศาลเห็นวาการอนุญาตเชนนั้นไมสอดคลองกับประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชน  ศาลอาจพิจารณา

มีคําส่ังตามที่เห็นสมควร 

(๗) ยายเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมในสถานพินิจอื่นหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ในกรณี

ที่มีความจําเปนโดยไดรับอนุญาตจากศาลกอน  เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะยายเด็กหรือเยาวชน

ดังกลาวไปกอนก็ได  แลวรายงานใหศาลทราบโดยเร็ว  ถาศาลเห็นวาการยายเชนนั้นไมสอดคลองกับ

ประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชน  ศาลอาจพิจารณามีคําส่ังตามที่เห็นสมควร 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๔๒ ทัณฑที่จะลงแกเด็กหรือเยาวชนซ่ึงอยูในความควบคุมของสถานพินิจ  ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑) เขาแผนฟนฟูพิเศษเพื่อปรับพฤติกรรม 

(๒) ตัดสิทธิประโยชนและความสะดวกที่สถานพินิจอํานวยใหบางประการ 

มาตรา  ๔๓ ใหมีคณะกรรมการสหวิชาชีพประจําสถานพินิจ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 

ในวิชาชีพดานจิตวิทยา  สังคมสงเคราะห  สาธารณสุข  และการศึกษา  ดานละหนึ่งคนมีหนาที่ให

ขอเสนอแนะตอผูอํานวยการสถานพินิจในกรณี  ดังตอไปนี้  

(๑) การจําแนกเด็กและเยาวชน 

(๒) การแกไขบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชนแตละราย 

(๓) หนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

คณะกรรมการสหวิชาชีพอยางนอยก่ึงหนึ่งตองไมเปนเจาหนาที่ของสถานพินิจและในแตละ

สถานพินิจอาจมีคณะกรรมการสหวิชาชีพหลายคณะก็ได 

คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  การแตงต้ัง  การปฏิบัติหนาที่  และการพนจากตําแหนงของ

คณะกรรมการสหวิชาชีพใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพที่ไมใชเจาหนาที่สถานพินิจ  ใหไดรับคาปวยการ  

คาพาหนะเดินทาง  คาเชาที่พัก  และคาตอบแทนอยางอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยความเห็นชอบ

จากกระทรวงการคลัง 

มาตรา  ๔๔ สถานพินิจตองจัดใหมีการแยกเด็กหรือเยาวชนซ่ึงอยูในความควบคุมดังตอไปนี้ 

(๑) แยกเด็กหรือเยาวชนหญิงและชายใหมีที่อยูตางหากจากกัน 

(๒) แยกเด็กหรือเยาวชนตามอายุ  พฤติการณ  และความรายแรงของการกระทําความผิด 

(๓) แยกเด็กหรือเยาวชนซ่ึงมีลักษณะที่อาจเปนภัยตอเด็กหรือเยาวชนอื่นไวตางหาก 

การแยกเด็กหรือเยาวชนในสถานที่อื่นนอกจากที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่อธิบดีกําหนด  

มาตรา  ๔๕ ใหผูอํานวยการสถานพินิจมีหนาที่รับเด็กหรือเยาวชนเขารับการแกไขบําบัด

ฟนฟูแบบเชามาเย็นกลับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา  ๔๖ ใหผูอํานวยการสถานพินิจที่รับเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด 

ไวในความควบคุม  รายงานความประพฤติ  สภาพรางกาย  สภาพจิต  นิสัย  ผลการแกไขบําบัดฟนฟูและ

เร่ืองอื่น ๆ  ที่ศาลตองการทราบหรือที่เห็นวาศาลควรทราบตอศาลไมนอยกวาหกเดือนตอคร้ัง  หรือภายใน

ระยะเวลาเร็วกวานั้นตามที่ศาลส่ัง 

มาตรา  ๔๗ ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่น  

และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) สืบเสาะและพินิจขอเท็จจริงและสิ่งแวดลอมตามมาตรา  ๓๖  (๑)  เกี่ยวกับเด็กหรือ

เยาวชนซึ่งเปนผูตองหาและบุคคลอื่น 

(๒) คุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนตามคําส่ังศาล  ตลอดจนดูแลอบรมสั่งสอนเด็กหรือ

เยาวชนซึ่งอยูระหวางคุมประพฤติ 

(๓) สอดสองใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติตามที่ศาลกําหนด 

(๔) ใหคําแนะนําแกบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย 

ในเรื่องการเลี้ยงดู  อบรม  และส่ังสอนเด็กหรือเยาวชน 

(๕) ประมวลและรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูเยาว  ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัว

จะตองบังคับใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ในคดีแพงที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือ

สวนไดเสีย  เพื่อรายงานตอศาลตามที่ผูอํานวยการสถานพินิจมอบหมาย 

(๖) ทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  (๑)  และ  (๕)  เพื่อเสนอตอศาลตามที่

ผูอํานวยการสถานพินิจมอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ศาลส่ังเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวหรือที่ผูอํานวยการสถาน

พินิจมอบหมาย 

ใหรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายเปนผูแตงต้ังและถอดถอนพนักงานคุมประพฤติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  ๔๘ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๗  ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจ

ดังตอไปนี้ดวย  คือ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัย

อยูดวย  หรือบุคคลซ่ึงใหการศึกษา  ใหทําการงาน  หรือมีความเกี่ยวของ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน

และพระอาทิตยตก  และสอบถามบุคคลซ่ึงอยูในที่นั้น 

(๒) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงผูเยาวอาศัยอยูดวย  

หรือบุคคลซ่ึงใหการศึกษา  ใหทําการงาน  หรือมีความเกี่ยวของ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและ 

พระอาทิตยตก  และสอบถามบุคคลซ่ึงอยูในที่นั้นเกี่ยวกับคดีครอบครัว 
(๓) สอบถามครู  อาจารย  หรือผูจัดการสถานศึกษาที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด

ศึกษาหรือเคยศึกษาอยู  เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา  นิสัยและสติปญญาของเด็กหรือเยาวชนนั้น  
และถาเห็นสมควรจะสั่งใหบุคคลเชนวานี้ทํารายงานเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวดวยก็ได 

(๔) เรียกบุคคลซ่ึงสามารถใหขอเท็จจริงมาพบที่สถานพินิจหรือสถานที่อื่นตามระเบียบ 
ที่อธิบดีกําหนดและสาบานหรือปฏิญาณตนและใหถอยคํา 

ในกรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเขาไปในสถานที่ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยตกและพระอาทิตยข้ึน  พนักงานคุมประพฤติจะกระทําไดตอเมื่อมีคําส่ังศาล 

มาตรา  ๔๙ ใหมีผูชวยพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่อยางพนักงานคุมประพฤติเพียง
เทาที่อธิบดีไดมอบหมาย 

ใหอธิบดีแตงต้ังและถอดถอนผูชวยพนักงานคุมประพฤติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๕๐ ใหนักสังคมสงเคราะหมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่น  
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) แกไข  บําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชนในระหวางที่ถูกควบคุมอยูในสถานพินิจ  หรือที่ได
ปลอยไปแลว  ตลอดจนใหคําแนะนํา  ควบคุมดูแล  และอบรมสั่งสอนเด็กหรือเยาวชนนั้น 

(๒) ใหคําแนะนําแกบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย  
เกี่ยวกับการเลี้ยงดู  อบรม  และส่ังสอนเด็กหรือเยาวชน  เพื่อประโยชนในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กหรือ
เยาวชน 

(๓) ปฏิบัติตามคําส่ังศาลในการสืบเสาะภาวะความเปนอยูของครอบครัวและไกลเกลี่ย
ประนีประนอมขอพิพาทในคดีครอบครัว 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) ทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  เพื่อเสนอตอศาล   

หรือผูอํานวยการสถานพินิจ 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามคําส่ังศาลหรือคําส่ังผูอํานวยการสถานพินิจ 

มาตรา  ๕๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๕๐  ใหนักสังคมสงเคราะหมีอํานาจ

ดังตอไปนี้ดวย  คือ 

(๑) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัย

อยูดวย  หรือบุคคลซ่ึงใหการศึกษา  ใหทําการงาน  หรือมีความเกี่ยวของ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน

และพระอาทิตยตก  และสอบถามบุคคลซ่ึงอยูในที่นั้น 

(๒) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงผูเยาวอาศัยอยูดวย  

หรือบุคคลซ่ึงใหการศึกษา  ใหทําการงาน  หรือมีความเกี่ยวของ  หรือเขาไปในสถานที่อยูอาศัยของคูความ

ในคดีครอบครัวหรือของบุคคลซ่ึงคูความอาศัยอยูดวย  หรือบุคคลซ่ึงใหการศึกษา  ใหทําการงาน  หรือมี

ความเกี่ยวของในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก  และสอบถามบุคคลซ่ึงอยูในที่นั้น 

(๓) เรียกบุคคลซ่ึงสามารถใหขอเท็จจริงมาพบที่สถานพินิจหรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่

อธิบดีกําหนดและสาบานหรือปฏิญาณตนและใหถอยคํา 

(๔) เรียกคูความหรือบุคคลใดมาพบเพื่อไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทในคดีครอบครัว 

ในกรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเขาไปในสถานที่ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ในเวลาระหวาง

พระอาทิตยตกและพระอาทิตยข้ึน  นักสังคมสงเคราะหจะกระทําไดตอเมื่อมีคําส่ังศาล 

มาตรา  ๕๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงาน

คุมประพฤติ  ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ  และนักสังคมสงเคราะห  แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา  ๕๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหผูอํานวยการสถานพินิจ  แพทย  

จิตแพทย  นักจิตวิทยา  ครู  พนักงานคุมประพฤติ  ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ  นักสังคมสงเคราะห   

และพนักงานอื่นตามที่กฎกระทรวงระบุตําแหนง  เพื่อชวยเหลือผูอํานวยการสถานพินิจ  เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๔ 
ศูนยฝกและอบรม  สถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  และสถานแนะนําทางจิต 

 

 

มาตรา ๕๔ ศูนยฝกและอบรมเปนสวนราชการในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
กระทรวงยุติธรรม  มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชา  มีอํานาจหนาที่ปกครองดูแลฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนที่ผูอํานวยการสถานพินิจสงตัวมา  

มาตรา ๕๕ ใหอธิบดีมีอํานาจออกใบอนุญาตใหสวนราชการดําเนินการ  หรือใหเอกชนจัดต้ัง
สถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนําทางจิตเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนซ่ึงเปนผูตองหาวา
กระทําความผิด  เปนจําเลย  หรือเปนผูตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหลงโทษหรือใชวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชน  และมีอํานาจควบคุมดูแลสถานที่ดังกลาว  รวมทั้งมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต 
ที่ไดออกใหนั้นดวย   

การออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๕  ตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
ใหผูรับใบอนุญาตไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๕ 
การฝกอบรม 

 

 

มาตรา ๕๗ การฝกอบรมเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมี คําพิพากษาหรือคํา ส่ังให เข า รับ 
การฝกอบรม  ใหกระทําโดยสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  หรือสถานที่อื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
และศาลเห็นสมควร 

การจัดใหเด็กหรือเยาวชนเขารับการฝกอบรมหลักสูตรใด  ตองจัดใหเหมาะสมกับอายุ  สภาพ
รางกาย  สภาพจิต  วุฒภิาวะ  และประโยชนที่เด็กหรือเยาวชนจะไดรับในอนาคต  โดยคํานึงถึงความประสงค
ของเด็กหรือเยาวชนประกอบดวย 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเด็กหรือเยาวชนเขารับการฝกอบรมในสถานที่อื่น 
ตามวรรคหนึ่ง  ใหสถานที่ดังกลาวไดรับคาตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กําหนด  โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
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มาตรา ๕๘ เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีอาญาใหเด็กหรือเยาวชนเขารับการ
ฝกอบรมในศูนยฝกและอบรม  ใหศาลแจงไปยังผูอํานวยการสถานพินิจซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบสงเด็ก
หรือเยาวชนไปยังศูนยฝกและอบรมตามที่ศาลกําหนดในคําพิพากษาหรือคําส่ัง 

ในกรณีมีความจําเปนตองสงเด็กหรือเยาวชนไปยังศูนยฝกและอบรมอื่น  ใหผูอํานวยการ 
สถานพินิจมีอํานาจสงไปไดเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล  เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  จะสงเด็กหรือเยาวชน
ดังกลาวไปกอนก็ไดแลวรายงานใหศาลทราบโดยเร็ว  ถาศาลเห็นวาการสงไปเชนนั้นไมสอดคลองกับ
ประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชน  ศาลอาจพิจารณามีคําส่ังตามที่เห็นสมควร 

เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคํา ส่ังในคดีอาญาให เ ด็กหรือเยาวชนเขารับการฝกอบรม 
ในสถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนําทางจิตตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔  หรือสถานที่อื่น 
ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร  ใหศาลแจงไปยังผูดูแลหรือผูปกครองสถานที่ดังกลาว 
เพื่อดําเนนิการใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง 

มาตรา ๕๙ เด็กหรือเยาวชนที่เขารับการฝกอบรมตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของ
สถานที่ที่เขารับการฝกอบรม  หากผลการฝกอบรมกาวหนาเปนที่ประจักษ  หรือไดทําความชอบ 
เปนพิเศษ  ใหคณะกรรมการสหวิชาชีพเสนอแนะตอผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม  สถานศึกษา   
สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนําทางจิตพิจารณาใหเด็กหรือเยาวชนไดรับประโยชนอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เลื่อนชั้น 
(๒) ลาเย่ียมบาน 
(๓) ลดวันฝกอบรม 
(๔) พักการฝกอบรม 
การเลื่อนชั้น  การลาเย่ียมบาน  การลดวันฝกอบรม  และการพักการฝกอบรมใหเปนไปตาม

ระเบียบที่อธิบดีกําหนด  แตการลดวนัฝกอบรมและการพักการฝกอบรมจะพึงกระทําไดตอเมื่อเด็กหรือ
เยาวชนไดรับการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการฝกอบรมตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาล  แลวรายงานใหศาลทราบภายในสิบหาวัน  ทั้งนี้  ศาลอาจมีคําส่ังเปนอยางอื่นไดหากมีเหตุ
อันสมควร  

มาตรา ๖๐ เด็กหรือเยาวชนที่ไดรับประโยชนตามมาตรา  ๕๙  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด  หากฝาฝนระเบียบใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม  สถานศึกษา  สถานฝก
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และอบรม  หรือสถานแนะนําทางจิตมีอํานาจแกไข  เปลี่ยนแปลง  หรืองดประโยชนที่ไดใหนั้น   
แลวรายงานใหศาลทราบภายในสิบหาวัน  ทั้งนี้  ศาลอาจมีคําส่ังเปนอยางอื่นไดหากมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๖๑ เด็กหรือเยาวชนที่ไมปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของสถานที่ที่เขารับการ
ฝกอบรม  ไมต้ังใจรับการฝกอบรม  หลบหนีหรือพยายามหลบหนี  หรือกระทําการใดอันกอใหเกิดความ
เดือดรอน  รําคาญ  หรือขัดตอความสงบสุขของเด็กหรือเยาวชนอื่น  หรือกอความไมสงบเรียบรอย 
ในสถานที่ฝกและอบรม  ใหคณะกรรมการสหวิชาชีพเสนอแนะตอผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม  
สถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนําทางจิต  ตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔  พิจารณาตัด
ประโยชนแกเด็กหรือเยาวชนนั้นอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ลดชั้น 
(๒) งดการลาเยี่ยมบานเปนเวลาไมเกินสองเดือน 
(๓) ลดการเขารวมกิจกรรมบางประการที่ศูนยฝกและอบรม  สถานศึกษา  สถานฝกและ

อบรม  หรือสถานแนะนําทางจิตแหงนั้นจัดให 
(๔) งดหรือเปลี่ยนแปลงประโยชนที่ไดรับตามมาตรา ๔๑  (๖)  และมาตรา  ๕๙  (๓)  และ  (๔)  

แลวรายงานใหศาลทราบ  ศาลอาจพิจารณามคํีาส่ังตามที่เห็นสมควร  
มาตรา ๖๒ เมื่อเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหเขารับการฝกอบรม 

ในศูนยฝกและอบรม  สถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนําทางจิต  ตามที่กําหนดไว 
ในหมวด  ๔  ไดผานหลักสูตรการฝกอบรมตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของอธิบดี 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแลว  หรือเมื่อผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสหวิชาชีพประจําศูนยฝกและอบรม  สถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนํา
ทางจิต  เห็นวาเด็กหรือเยาวชนไดประพฤติตนเปนคนดีและไมมีความจําเปนตองควบคุมตัวไวฝกอบรม
อีกตอไป  ใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม  สถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนําทางจิต  
เสนอรายงานตอศาลที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนเขารับการฝกอบรมเพื่อขอใหพิจารณา
ปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนซ่ึงไดผานหลักสูตรการฝกอบรมนั้น  หรือปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการฝกอบรมข้ันตํ่าตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล  แลวแตกรณีได 

ระหวางการฝกอบรมถาปรากฏเหตุที่เด็กหรือเยาวชนสมควรไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลง 
คําพิพากษาหรือคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนในทางที่เปนคุณแกเด็ก 
หรือเยาวชน  ใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม  สถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนํา
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ทางจิต  เสนอรายงานตอศาลที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนรับการฝกอบรมเพื่อขอใหศาล
พิจารณาเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน 

ในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่พนการฝกอบรมแลวประสงคเขารับการศึกษา  ฝกอาชีพหรือวิชาชีพ
ตอใหจบหลักสูตร  ใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม  สถานศึกษา  หรือสถานฝกและอบรม  มีอํานาจ
ใหการสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนโดยจัดใหอยูในศูนยฝกและอบรม  หรือสถานท่ีรับการฝกและอบรม  
หรือใหเขารับการศึกษาหรือฝกอาชีพหรือวิชาชีพแบบเชามาเย็นกลับก็ได 

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีอาญาใหสงตัวเด็กหรือเยาวชนไป
ฝกอบรมหรืออยูในความดูแลของสถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนําทางจิตอื่น  
นอกจากสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ใหเด็กหรือเยาวชนยังคงมีสิทธิไดรับหรือถูกตัดประโยชน 
ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๒  โดยใหผูดูแล  
หรือผูปกครองสถานที่ดังกลาวที่รับเด็กหรือเยาวชนไวในความควบคุมเปนผูทํารายงานเสนอ  และใหศาล 
มีคําส่ังตามความเหมาะสม  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
กําหนด 

มาตรา ๖๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  

มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  มาใชบังคับกับสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  หรือสถานที่อื่น 

ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและศาลเห็นสมควรตามมาตรา  ๕๗  ที่รับเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทํา

ความผิดไวในความควบคุมโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม  

ผูดูแลหรือผูปกครองสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  หรือสถานที่อื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและศาล

เห็นสมควรตามมาตรา  ๕๗  และพนักงานอื่นของสถานที่ดังกลาวตามที่กฎกระทรวงระบุตําแหนงเพื่อ

ชวยเหลือบุคคลดังกลาว  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๖ 
การสอบสวนคดีอาญา 

 

 

มาตรา ๖๖ หามมิใหจับกุมเด็กซ่ึงตองหาวากระทําความผิด  เวนแตเด็กนั้นไดกระทํา
ความผิดซ่ึงหนา  หรือมีหมายจับหรือคําส่ังของศาล 
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การจับกุมเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

มาตรา ๖๗ การพิจารณาออกหมายจับเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิด  นอกจาก
ตองอยูภายใตบังคับมาตรา  ๖๖  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว  ใหศาลคํานึงถึง 
การคุมครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ  โดยเฉพาะในเรื่องอายุ  เพศ  และอนาคตของเด็กหรือ
เยาวชนที่พึงไดรับการพัฒนาและปกปองคุมครอง  หากการออกหมายจับจะมีผลกระทบกระเทือน 
ตอจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอยางรุนแรงโดยไมจําเปน  ใหพยายามเลี่ยงการออกหมายจับ  โดยใชวิธี
ติดตามตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นดวยวิธีอื่นกอน 

มาตรา ๖๘ เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน  หามมิใหควบคุม  คุมขัง  กักขัง   
คุมความประพฤติ  หรือใชมาตรการอื่นใดอันมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน
ซ่ึงตองหาวากระทําความผิดหรือเปนจําเลย  เวนแตมีหมายหรือคําส่ังของศาล  หรือเปนกรณีการคุมตัว
เทาที่จําเปนเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๒ 

มาตรา ๖๙ ในการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิด  ใหเจาพนักงานผูจับ
แจงแกเด็กหรือเยาวชนนั้นวาเขาตองถูกจับ  และแจงขอกลาวหารวมทั้งสิทธิตามกฎหมายใหทราบ   
หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ  แลวนําตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ 
ที่ถูกจับทันที  เพื่อใหพนักงานสอบสวนของทองที่ดังกลาวสงตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบโดยเร็ว  

ถาขณะจับกุมมีบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือผูแทนองคการซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัย 
อยูดวย  อยูดวยในขณะนั้น  ใหเจาพนักงานผูจับแจงเหตุแหงการจับใหบุคคลดังกลาวทราบ  และในกรณี
ความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินหาป  เจาพนักงานผูจับจะ
ส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูนําตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง
ก็ได  แตถาในขณะนั้นไมมีบุคคลดังกลาวอยูกับผูถูกจับ  ใหเจาพนักงานผูจับแจงใหบุคคลดังกลาวคนใด
คนหนึ่งทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรกเทาที่สามารถกระทําได  และหากผูถูกจับประสงคจะ
ติดตอส่ือสารหรือปรึกษาหารือกับบุคคลเหลานั้น  ซ่ึงไมเปนอุปสรรคตอการจับกุมและอยูในวิสัยที่จะ
ดําเนินการได  ใหเจาพนักงานผูจับดําเนินการใหตามควรแกกรณีโดยไมชักชา 

ในการจับกุมและควบคุมเด็กหรือเยาวชนตองกระทําโดยละมุนละมอม  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยและไมเปนการประจานเด็กหรือเยาวชน  และหามมิใหใชวิธีการควบคุมเกินกวาที่จําเปน
เพื่อปองกันการหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนผูถูกจับหรือบุคคลอื่น  รวมทั้งมิให
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ใชเคร่ืองพันธนาการแกเด็กไมวากรณีใด ๆ  เวนแตมีความจําเปนอยางย่ิงอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดเพื่อ
ปองกันการหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กผูถูกจับหรือบุคคลอื่น 

กอนสงตัวผูถูกจับใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับ  ใหเจาพนักงานผูจับทําบันทึก 
การจับกุม  โดยแจงขอกลาวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแหงการจับใหผูถูกจับทราบ  ทั้งนี้  หามมิให
ถามคําใหการผูถูกจับ  ถาขณะทําบันทึกดังกลาวมีบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลหรือผูแทน
องคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย  อยูดวยในขณะนั้น  ตองกระทําตอหนาบุคคลดังกลาวและจะให
ลงลายมือชื่อเปนพยานดวยก็ได  ถอยคําของเด็กหรือเยาวชนในชั้นจับกุมมิใหศาลรับฟงเปนพยานเพื่อ
พิสูจนความผิดของเด็กหรือเยาวชน  แตศาลอาจนํามาฟงเปนคุณแกเด็กหรือเยาวชนได 

มาตรา ๗๐ เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับตัวเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจับ  หรือเด็กหรือเยาวชน
ซ่ึงตองหาวากระทําความผิดถกูเรียกมา  สงตัวมา  เขาหาพนักงานสอบสวนเอง  มาปรากฏตัวอยูตอหนา
พนักงานสอบสวน  หรือมีผูนําตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเขามอบตัวตอพนักงานสอบสวน  และคดีนั้น 
เปนคดีที่ตองพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว  ใหพนักงานสอบสวนรีบสอบถามเด็กหรือ
เยาวชนในเบื้องตนเพื่อทราบชื่อตัว  ชื่อสกุล  อายุ  สัญชาติ  ถ่ินที่อยู  สถานที่เกิดและอาชีพของเด็กหรือ
เยาวชน  ตลอดจนชื่อตัว   ชื่อสกุล และรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการ
ซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย  แลวแจงขอกลาวหาใหบุคคลดังกลาวทราบ  และแจงใหผูอํานวยการ
สถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ  เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๘๒ 

การสอบถามเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง  ใหกระทําในสถานที่ที่เหมาะสม  โดยไมเลือกปฏิบัติและ
ไมปะปนกับผูตองหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของอยูในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเปนการประจาน
เด็กหรือเยาวชน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงอายุ  เพศ  สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ  และตองใชภาษา
หรือถอยคําที่ทําใหเด็กหรือเยาวชนสามารถเขาใจไดโดยงาย  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ถาเด็ก
หรือเยาวชนไมสามารถสื่อสารหรือไมเขาใจภาษาไทยก็ใหจัดหาลามใหตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือจัดหาเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือความชวยเหลืออื่นใดใหตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   หากเด็กหรือเยาวชนประสงค 
จะติดตอส่ือสารหรือปรึกษาหารือกับบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือผูแทนองคการซ่ึงเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยูดวยและอยูในวิสัยที่จะดําเนินการได  ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการใหตามควร 
แกกรณีโดยไมชักชา  

มาตรา ๗๑ เมื่อไดสอบถามเบื้องตนและแจงขอกลาวหาตามมาตรา  ๗๐  แลว  ในกรณีที่เด็ก
หรือเยาวชนถูกเรียกมา  สงตัวมา  เขาหาพนักงานสอบสวนเอง  มาปรากฏตัวอยูตอหนาพนักงาน
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สอบสวน  หรือมีผูนําตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเขามอบตัวตอพนักงานสอบสวน  ใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามมาตรา  ๑๓๔  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม  

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไดรับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ  ใหพนักงาน
สอบสวนนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที  ทั้งนี้  ภายในเวลายี่สิบส่ีชั่วโมงนับ
แตเวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  แตมิใหนับเวลาเดินทาง
ตามปกติที่นําตัวเด็กหรือเยาวชนผูถูกจับจากที่ทําการของพนักงานสอบสวนมาศาลเขาในกําหนดเวลา
ย่ีสิบส่ีชั่วโมงนั้นดวย 

ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดมีบิดา  มารดา  ผูปกครองหรือบุคคล 
หรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย  และบุคคลหรือองคการดังกลาวแสดงใหเห็นวายังสามารถ
ปกครองดูแลเด็กหรือเยาวชนนั้นได  พนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชนใหแกบุคคลดังกลาว
ไปปกครองดูแลและสั่งใหนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังศาลภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมงนับแตเวลาที่เด็กหรือ
เยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนภายหลังถูกจับ  ในกรณีเชนวานี้  หากมีพฤติการณนาเชื่อวา
เด็กหรือเยาวชนจะไมไปศาล  พนักงานสอบสวนจะเรียกประกันจากบุคคลดังกลาวตามควรแกกรณีก็ได 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหนําไปใชบังคับในคดีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาคดีอาจเปรียบเทียบ

ปรับได 

มาตรา ๗๓ เมื่อเด็กหรือเยาวชนมาอยูตอหนาศาล  ใหศาลตรวจสอบวาเปนเด็กหรือเยาวชน

ซ่ึงตองหาวากระทําความผิดหรือไม  การจับและการปฏิบัติตอเด็กหรือเยาวชนเปนไปโดยชอบดวย

กฎหมายหรือไม  หากการจับเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ก็ใหปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนไป  ถาเด็ก

หรือเยาวชนยังไมมีที่ปรึกษากฎหมาย  ใหศาลแตงต้ังให  และเพื่อเปนการคุมครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน  

ศาลอาจมีคําส่ังใหมอบตัวเด็กหรือเยาวชนใหแกบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการซ่ึงเด็ก 

หรือเยาวชนอาศัยอยูดวย  หรือบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควรเปนผูดูแลเด็กหรือเยาวชน 

ในระหวางการดําเนินคดี  โดยกําหนดใหบุคคลดังกลาวมีหนาที่นําตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปพบ

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานคุมประพฤติหรือศาล  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทําของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะหรือพฤติการณที่อาจ

เปนภัยตอบุคคลอื่นอยางรายแรง  หรือมีเหตุสมควรประการอื่น  ศาลอาจมีคําส่ังใหควบคุมเด็กหรือ

เยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไวในสถานพินิจหรือในสถานที่อื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและ

ตามที่ศาลเห็นสมควร 
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ถาเยาวชนนั้นมีอายุต้ังแตสิบแปดปบริบูรณข้ึนไป  และมีลักษณะหรือพฤติการณที่อาจเปนภัย

ตอบุคคลอื่น  หรือมีอายุเกินย่ีสิบปบริบูรณแลว  ศาลอาจมีคําส่ังใหควบคุมไวในเรือนจําหรือสถานท่ีอื่น

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การมอบตัวเด็กหรือเยาวชนใหแกผูดูแลตามวรรคหนึ่งหรือการปลอยชั่วคราวหากปรากฏตอ

ศาลวาเด็กหรือเยาวชนมีความจําเปนตองเขารับการบําบัดรักษา  หรือรับคําปรึกษาแนะนําหรือเขารวม

กิจกรรมบําบัดใด ๆ  ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการเชนวานั้นดวยก็ได  

มาตรา ๗๔ กอนมีคําส่ังควบคุมหรือคุมขังเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือ

ซ่ึงเปนจําเลยทุกคร้ัง  ใหศาลสอบถามเด็กหรือเยาวชนหรือที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนนั้น 

วาจะมีขอคัดคานประการใดหรือไม  และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจง

ความจําเปนหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาไตสวนเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได  

ในการพิจารณาออกคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและประโยชนสูงสุด

ของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ  และการควบคุมหรือคุมขังเด็กหรือเยาวชนใหกระทําเปนทางเลือกสุดทาย 
มาตรา ๗๕ ในการสอบสวน   ใหกระทําในสถานที่ที่ เหมาะสมโดยไมเลือกปฏิบัติและ 

ไมปะปนกับผูตองหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของอยูในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเปนการประจาน
เด็กหรือเยาวชน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงอายุ  เพศ  สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ  และตองใชภาษา
และถอยคําที่ทําใหเด็กหรือเยาวชนสามารถเขาใจไดงาย  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ถาเด็ก
หรือเยาวชนไมสามารถสื่อสารหรือไมเขาใจภาษาไทยใหจัดหาลามใหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือจัดหาเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือความชวยเหลืออื่นใดใหตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ในการแจงขอกลาวหาและสอบปากคําเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิดจะตองมี 
ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนรวมอยูดวยทุกคร้ัง  พรอมทั้งแจงดวยวาเด็กหรือเยาวชนมีสิทธิ 
ที่จะไมใหการหรือใหการก็ได  และถอยคําของเด็กหรือเยาวชนอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณา
คดีได  ทั้งนี้  เมื่อคํานึงถึงอายุ  เพศ  และสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิดแตละราย 

ในการแจงขอหาและการสอบปากคําเด็กหรือเยาวชนตามวรรคสอง  บิดา  มารดา  ผูปกครอง  
บุคคลหรือผูแทนองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยจะเขารวมรับฟงการสอบสวนดังกลาวดวยก็ได 

มาตรา ๗๖ เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิด  หามมิให
เจาพนักงานผูจับกุมเด็กหรือเยาวชน  หรือพนักงานสอบสวนจัดใหมีหรืออนุญาตใหมีหรือยินยอม 
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ใหมีการถายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด  เวนแตเพื่อประโยชน 
ในการสอบสวน 

มาตรา ๗๗ ในระหวางการสอบสวน  หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับอายุของเด็กที่ถูกจับกุมหรือ
ควบคุมใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดําเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  แตหากปรากฏภายหลังวาเด็กนั้นมีอายุไมเกินสิบปในขณะกระทํา
ความผิดและเด็กอยูในความควบคุมของสถานพินิจหรือองคการอื่นใด  ใหสถานพินิจหรือองคการ
ดังกลาวรายงานใหศาลทราบ  เพื่อใหศาลมีคําส่ังปลอยตัวเด็กและดําเนินการตอไปตามที่กําหนดไวใน
วรรคสองโดยอนุโลม   

หากปรากฏเปนที่แนชัดวาเด็กซ่ึงถูกจับกุมหรือควบคุมนั้นในขณะกระทําความผิดอายุไมเกิน
สิบปบริบูรณใหดําเนินการตอไป  ดังนี้ 

(๑) ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นวาเด็กนั้น 
ไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา  หรือไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา  หรือพยานหลักฐานรับ
ฟงไมไดวาเด็กกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน 

ในระหวางการสอบสวน  ใหพนักงานสอบสวนมอบตัวเด็กใหอยูในความปกครองดูแลของ
บิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลหรือองคการซ่ึงเด็กอาศัยอยูดวย  ในกรณีที่เด็กไมมีบิดา  มารดา  
ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการดังกลาว  ใหสงตัวเด็กไปยังพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองเด็กในโอกาสแรกที่กระทําได  แตตองภายในเวลาไมเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมงนับแตเวลาที่เด็กนั้น 
มาถึงสถานที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 

(๒) ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาเด็กไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาหรือ
พยานหลักฐานรับฟงไมไดวาเด็กกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา  ใหพนักงานสอบสวนแจงบิดา  
มารดา  ผูปกครองหรือองคการซึ่งเด็กอาศัยอยูดวย  หรือพนักงานเจาหนาที่  แลวแตกรณี  ทราบในโอกาสแรก 
ที่กระทําไดแตตองภายในเวลาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่รับทราบความเห็นของพนักงานอัยการ 

(๓) หากพนักงานอัยการเห็นวาเด็กนั้นไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาใหพนักงาน
สอบสวนสงตัวเด็กไปยังพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กในโอกาสแรกที่กระทํา
ไดแตตองภายในเวลาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่รับทราบความเห็นของพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกฎหมายดังกลาว  ทั้งนี้  โดยคํานงึถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 

มาตรา ๗๘ เมื่อมีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา  ๖๙  
วรรคหนึ่ง  หรือกรณีเด็กหรือเยาวชนปรากฏตัวอยูตอหนาพนักงานสอบสวนตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  
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ใหพนักงานสอบสวนรีบดําเนินการสอบสวน  และสงสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการ  เพื่อใหพนักงานอัยการย่ืนฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัวใหทันภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจับกุมหรือปรากฏตัวอยูตอหนาพนักงานสอบสวน  แลวแตกรณี 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินหกเดือน 

แตไมเกินหาป  ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม  หากเกิดความจําเปนไมสามารถฟองเด็กหรือ

เยาวชนนั้นตอศาลไดทันภายในระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ  

แลวแตกรณี  ย่ืนคํารองตอศาลเพื่อขอผัดฟองตอไปไดอีกคร้ังละไมเกินสิบหาวัน  แตทั้งนี้ตองไมเกินสองครั้ง 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินหาป   

ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม  เมื่อศาลส่ังอนุญาตใหผัดฟองครบสองครั้งแลว  หากพนักงาน

สอบสวนหรือพนักงานอัยการย่ืนคํารองตอศาลเพื่อขอผัดฟองตอไปอีก  โดยอางเหตุจําเปน  ศาลจะอนุญาต 

ตามคําขอนั้นไดตอเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไดแสดงถึงเหตุจําเปนและนําพยานมาเบิก

ความประกอบจนเปนที่พอใจแกศาล  ในกรณีเชนวานี้ศาลมีอํานาจสั่งอนุญาตใหผัดฟองตอไปไดอีก 

คร้ังละไมเกินสิบหาวัน  แตทั้งนี้ตองไมเกินสองคร้ัง 

การผัดฟองตามวรรคสองและวรรคสาม  ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบมีอํานาจผัดฟองตอ

ศาลที่พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบอยูในเขตอํานาจศาลนั้นได 

ในการพิจารณาคาํรองขอผัดฟอง  ถาเด็กหรือเยาวชนซ่ึงเปนผูตองหายังไมมีที่ปรึกษากฎหมาย  

ใหศาลแตงต้ังใหเพื่อแถลงขอคัดคานหรือซักถามพยาน 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนผูตองหาหลบหนีจากการควบคุมในระหวางสอบสวน  

มิใหนับระยะเวลาที่หลบหนีนั้นรวมเขาในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๗๘ 

มาตรา ๘๐ หามมิใหพนักงานอัยการฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๗๘  

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอัยการสูงสุด 

มาตรา ๘๑ ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานสอบสวน  จําตองควบคุม

ตัวเด็กหรือเยาวชนผูตองหาไวกอนสงตัวไปศาลตามมาตรา  ๗๐  และมาตรา  ๗๒  หามมิใหควบคุม 

ตัวเด็กหรือเยาวชนผูตองหานั้นไวปะปนกับผูตองหาหรือจําเลยที่เปนผูใหญ  และหามมิใหควบคุมไว 

ในหองขังที่จัดไวสําหรับผูตองหาหรือจําเลยที่เปนผูใหญ  
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มาตรา ๘๒ เมื่อผูอํานวยการสถานพินิจไดรับแจงการจับกุมเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา ๗๐  

วรรคหนึ่ง  หรือไดรับตัวเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา  ๗๓  แลว  ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ังใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะขอเท็จจริงตามมาตรา  ๓๖  (๑)  เวนแตในคดีอาญา

ซ่ึงมีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  ถาผูอํานวยการสถานพินิจเห็นวาการสืบเสาะขอเท็จจริงดังกลาวไมจําเปนแกคดี   

จะส่ังงดการสืบเสาะขอเท็จจริงนั้นเสียก็ได  แลวใหแจงไปยังพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวของ 

(๒) ทํารายงานในคดีที่มีการสืบเสาะเพื่อแสดงถึงขอเท็จจริงตามมาตรา  ๓๖  (๑)  และแสดง

ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชน  แลวสงรายงานและความเห็นนั้น

ไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ  แลวแตกรณี  และถามีการฟองรองเด็กหรือเยาวชนตอศาล  

ใหเสนอรายงานและความเห็นนั้นตอศาลพรอมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ  หรือการใชวิธีการ

สําหรับเด็กและเยาวชนดวย 

(๓) ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนอยูในความควบคุมของสถานพินิจ  ใหเด็กหรือเยาวชนไดรับ

การปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ทําความสะอาดรางกายและเปลี่ยนเคร่ืองแตงกาย 
 (ข) ใหแพทยตรวจสภาพรางกายและสภาพจิตใจในเบื้องตน  และถาเห็นสมควรให

จิตแพทยตรวจสภาพจิตดวย 
 (ค) ถาปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวย  ซ่ึงควรจะไดรับการรักษาพยาบาลกอน

ดําเนินคดี  ใหมีอํานาจสั่งใหไดรับการรักษาพยาบาลในสถานพินิจหรือสถานพยาบาลอื่นตามที่
เห็นสมควร  ในกรณีเชนวานี้ใหแจงไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่เกี่ยวของดวย 

มาตรา ๘๓ เมื่อศาลพิพากษาลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน  ใหศาลหักจํานวน
วันที่เด็กหรือเยาวชนอยูในความควบคุมของสถานพินิจหรือเรือนจําหรือสถานที่อ่ืนใดที่ไดรับการ
มอบหมาย  ใหควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนระหวางสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหเด็กหรือเยาวชนเขาตรวจสภาพรางกายหรือสภาพจิต  หรือรับการ
รักษาพยาบาลหรือแกไข  บําบัด  หรือฟนฟูในสถานพยาบาล  หรือศาลกําหนดเง่ือนไขระหวางปลอย
ชั่วคราวตามมาตรา  ๗๓  วรรคส่ี  ใหศาลหักจํานวนวันที่เด็กหรือเยาวชนอยูในเงื่อนไขดังกลาวใหแกเด็ก
หรือเยาวชนซ่ึงตองคําพิพากษาใหลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน 
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มาตรา ๘๔ เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน  หามมิใหเปดเผยหรือนําประวัติ 

การกระทําความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาใหเปนผลรายหรือเปนการเลือกปฏิบัติอันไมเปน

ธรรมแกเด็กหรือเยาวชนนั้นไมวาในทางใด ๆ  เวนแตเปนการใชประกอบดุลพินิจของศาลเพื่อกําหนด

วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน   หากมีการฝาฝนใหศาลส่ังระงับการกระทําที่ฝาฝนหรือเพิกถอน 

การกระทํานั้น  และอาจกําหนดคาเสียหายหรือบรรเทาผลรายหรือมีคําส่ังใหจัดการแกไขเพื่อเยียวยา 

ความเสียหายที่เกิดข้ึนตามที่เห็นสมควร 

เด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือเปนจําเลยที่อยูในระหวางการควบคุมดูแล

ของบุคคลหรือองคการใด ๆ  จะตองไดรับการฟนฟูทั้งรางกายและจิตใจ  และสงเสริมใหมีโอกาส

กลับคืนสูสังคม  รวมทั้งไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรมและเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  หากมี

การแสวงหาประโยชน   การกระทําอันมิชอบ   การทรมาน   การลงโทษ   การปฏิบัติที่โหดราย 

ไรมนุษยธรรมหรือตํ่าชารูปแบบอื่น  หรือกระทําการใด ๆ  ที่มิไดเปนไปเพื่อฟนฟูรางกายหรือจิตใจหรือ

เพื่อการกลับคืนสูสังคม  และมีลักษณะที่ขัดตอประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชน  ใหศาลส่ังระงับหรือ

เพิกถอนการกระทําที่ฝาฝน  และกําหนดคาเสียหายหรือบรรเทาผลรายหรือมีคําส่ังใหจัดการแกไข 

เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ เด็กหรือเยาวชนอยูในความควบคุมระหวางการสอบถามปากคํา 

ตามมาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๐  หรืออยูในความควบคุมของสถานพินิจ  ระหวางการสอบสวนหรือ

พิจารณาคดีก็ดี  ระหวางการตรวจสภาพรางกายหรือสภาพจิตหรือรับการรักษาพยาบาลก็ดี  ไมใหถือวา

เปนการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แตถาศาลพิพากษาลงโทษหรือใชวิธีการ

สําหรับเด็กและเยาวชน  ใหศาลหักจํานวนวันที่อยูในความควบคุมระหวางการสอบปากคํา  หรืออยูใน

ความควบคุมของสถานพินิจ 

ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกสงตัวไปควบคุมไวเพื่อฝกอบรมตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล  

หลบหนีไปจากการควบคุมแลวภายหลังจับตัวมาได  ใหศาลชั้นตนที่พิพากษาหรือมีคําส่ัง  หรือศาลชั้นตน 

ที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนถูกสงตัวไปควบคุมไวเพื่อฝกอบรม  มีอํานาจสั่งกําหนดเวลา 

ที่ตองฝกอบรมเพิ่มข้ึนตามที่เห็นสมควรแทนการลงโทษอาญาก็ได  แตตองไมเกินกวาเวลาที่ เด็ก 

หรือเยาวชนนั้นมีอายุครบย่ีสิบส่ีปบริบูรณ 
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หมวด  ๗ 
มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา 

 

 

มาตรา ๘๖ ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอยางสูง
ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินหาป  ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม  ถาปรากฏวาเด็กหรือ
เยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํากอนฟองคดี  
เมื่อคํานึงถึงอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปญญา  การศึกษาอบรม  สภาพรางกาย  สภาพจิต  อาชีพ  
ฐานะ  และเหตุแหงการกระทําความผิดแลว  หากผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นวาเด็กหรือเยาวชน
นั้นอาจกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง  ใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ  
และหากจําเปนเพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กหรือเยาวชนอาจกําหนดใหบิดา  มารดา  ผูปกครอง  
บุคคลหรือผูแทนองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติดวยก็ได  ทั้งนี้  เพื่อแกไขปรับเปลี่ยน
ความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน  บรรเทา  ทดแทน  หรือชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายหรือเพื่อ 
ใหเกิดความปลอดภัยแกชุมชนและสังคม  แลวเสนอความเห็นประกอบแผนแกไขบําบัดฟนฟูตอ
พนักงานอัยการเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้  การจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย
และเด็กหรือเยาวชนดวย 

เมื่อพนักงานอัยการไดรับแผนแกไขบําบัดฟนฟูและความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจ 
ตามวรรคหนึ่งแลว  หากมีขอสงสัยอาจสอบถามผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได  ถาพนักงานอัยการ  ไมเห็นชอบดวยกับแผนแกไขบําบัดฟนฟู  ใหส่ังแกไขแผน
แกไขบําบัดฟนฟูหรือส่ังดําเนินคดีตอไปและใหผูอํานวยการสถานพินิจแจงคําส่ังของพนักงานอัยการ 
ใหพนักงานสอบสวนและผูที่ เกี่ยวของทราบ  หากพนักงานอัยการเห็นวาแผนแกไขบําบัดฟนฟู 
ไดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแลวเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมใหพนักงาน
อัยการเห็นชอบกับแผนดังกลาว  และใหมีการดําเนินการตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวไดทันที  
พรอมทั้งใหรายงานใหศาลทราบ  

ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกศาลวากระบวนการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูนั้นไมชอบดวย
กฎหมาย  ใหศาลพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร 

ศาลตองมีคําส่ังตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน  ทั้งนี้  ใหประธานศาลฎีกา  
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกาออกขอกําหนดเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการของศาลดวย 

แผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรานี้ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายและเด็กหรือเยาวชนดวย 
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มาตรา ๘๗ ในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา  ๘๖  ใหผูอํานวยการสถานพินิจ
เชิญฝายเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิด  ฝายผูเสียหาย  และนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหเขารวมประชุม  และหากเห็นสมควรอาจเชิญผูแทนชุมชนหรือหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ
หรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิด  หรือพนักงานอัยการดวยก็ได  ทั้งนี้  จะตองจัดทํ าแผนแก ไข
บําบัดฟนฟูใหแลวเสร็จและเสนอใหพนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่เด็กหรือ
เยาวชนสํานึกในการกระทํา  

แผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไมมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน  
เวนแตเปนการกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ  
และไมมีลักษณะเปนการละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยของเด็กหรือเยาวชน  

แผนแกไขบําบัดฟนฟูตามวรรคหนึ่ง  อาจกําหนดใหวากลาวตักเตือน  กําหนดเง่ือนไขให 
เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ  และหากจําเปนเพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กหรือเยาวชน  อาจกําหนดใหบิดา  
มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติดวยก็ได  กําหนดใหชดใช
เยียวยาความเสียหาย  กําหนดใหทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนไมเกินสามสิบ
ชั่วโมง  หรือกําหนดใหนํามาตรการอยางหนึ่งหรือหลายอยางมาใชเพื่อประโยชนในการแกไขบําบัด
ฟนฟูเด็กหรือเยาวชน  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไมเกินหนึ่งป 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู  ใหเปนไปตามระเบียบ 

ที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๘๘ ผูมีหนาที่ปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู  ตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแกไข

บําบัดฟนฟูนั้น  หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  ใหผูอํานวยการสถานพินิจรายงานใหพนักงานอัยการทราบ  

และแจงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป  

เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูครบถวนแลว  ใหผูอํานวยการสถานพินิจรายงาน 

ใหพนักงานอัยการทราบ  หากพนักงานอัยการเห็นชอบใหมอีํานาจสั่งไมฟองเด็กหรือเยาวชนนั้น  คําส่ัง

ไมฟองของพนักงานอัยการใหเปนที่สุด  และสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ  ทั้งนี้  ไมตัดสิทธิผูมี

สวนไดเสียที่จะดําเนินคดีสวนแพง  และใหผูอํานวยการสถานพินิจรายงานคําส่ังไมฟองใหศาลทราบ 

มาตรา ๘๙ ในระหวางจัดทําและปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู  ใหพนักงานสอบสวน

หรือพนักงานอัยการงดการสอบปากคําหรือดําเนินการใด ๆ  เฉพาะกับเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวา



หนา   ๔๓ 
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กระทําความผิดไวกอน  ทั้งนี้  มิใหนับระยะเวลาในการจัดทําและการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู

รวมเขาในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๗๘ 

มาตรา ๙๐ เมื่อมีการฟองคดีตอศาลวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษ

อยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินย่ีสิบป  ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม  ถาปรากฏวา  

เด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกมากอน  เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  กอนมีคําพิพากษา  หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการ

กระทําและผูเสียหายยินยอมและโจทกไมคัดคาน  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาพฤติการณแหงคดีไมเปนภัย

รายแรงตอสังคมเกินสมควร  และศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีได  และผูเสียหายอาจ

ไดรับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนําวิธีจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟ ู ซ่ึงเปนประโยชนตออนาคต

ของเด็กหรือเยาวชนและตอผูเสียหายมากกวาการพิจารณาพิพากษา  ใหศาลมีคําส่ังใหผูอํานวยการสถาน

พินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดใหมีการดําเนินการเพื่อจัดทําแผนดังกลาว  โดยมีเง่ือนไขใหเด็กหรือ

เยาวชน  บิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติ  แลวเสนอ

ตอศาลเพือ่พิจารณาภายในสามสบิวันนับแตที่ศาลมีคําส่ัง  หากศาลเห็นชอบดวยกับแผนแกไขบําบัดฟนฟู

ใหดําเนินการตามนั้นและใหมีคําส่ังจําหนายคดีไวชั่วคราว  หากศาลไมเห็นชอบ  ใหดําเนินกระบวน

พิจารณาตอไป   

มาตรา ๙๑ การประชุมผูที่ เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา   ๙๐   

ใหผูอํานวยการสถานพินิจ  หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเปนผูประสานการประชุม  โดยใหมีผูเขารวม

ประชุมตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๘๗  ทั้งนี้  พนักงานอัยการจะเขารวมประชุมดวยก็ได   

หลักเกณฑ   วิธีการ   และเ ง่ือนไขในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา   ๙๐   

ใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูที่ศาลเห็นชอบฝาฝนหรือ 

ไมปฏิบัติตามหรือมีเหตุจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแผนแกไขบําบัดฟนฟูนั้น  ใหผูอํานวยการสถาน

พินิจหรือบุคคลที่ศาลส่ังใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูรายงานใหศาลทราบและใหศาลพิจารณาสั่ง

ตามที่เห็นสมควรหรือยกคดีข้ึนพิจารณาตอไป  แตถาปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูครบถวนแลว   

ใหผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลส่ังใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูรายงานใหศาลทราบ   



หนา   ๔๔ 
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หากศาลเห็นชอบดวย  ใหศาลส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ  และมีคําส่ังในเร่ืองของกลาง  โดยให

สิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ  ทั้งนี้  ไมตัดสิทธิผูมีสวนไดเสียที่จะดําเนินคดีสวนแพง  
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูไมสําเ ร็จและตองดําเนินคดีกับ 

เด็กหรือเยาวชนนั้นตอไปหามมิใหนําขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ไดมาจากการประชุมเพื่อจัดทํา
แผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา  ๘๖  และมาตรา  ๙๑  มาใชอางตอศาล 

มาตรา ๙๔ ใหผูเขารวมประชุมในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา  ๘๖  หรือ
แผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา  ๙๐   และมาตรา  ๑๓๒  ไดรับคาปวยการ  คาพาหนะเดินทาง   
คาเชาที่พัก  และคาตอบแทนอยางอื่นตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด  โดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง   

หมวด  ๘ 
อํานาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา 

 

 

มาตรา ๙๕ คดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด  ใหศาลเยาวชนและ

ครอบครัวซ่ึงมีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถ่ินที่อยูปกติ  มีอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับ

ความผิดนั้น  แตถาเพื่อประโยชนแกเด็กหรือเยาวชนใหศาลแหงทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด

มีอํานาจรับพิจารณาคดีนั้นได 

มาตรา ๙๖ ถาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญารวมกับบุคคลซ่ึงมิใชเด็กหรือเยาวชน  

ใหแยกฟองเด็กหรือเยาวชนตอศาลเยาวชนและครอบครัว  ถาโจทกย่ืนฟองเด็กหรือเยาวชนรวมกับ

บุคคลซ่ึงมิใชเด็กหรือเยาวชนตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา  แตตอมาความปรากฏแกศาลนั้น 

วาจําเลยเปนเด็กหรือเยาวชนและถาศาลเห็นสมควร  ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดามีอํานาจโอน

คดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายังศาลเยาวชนและครอบครัวตามกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา  ๙๕   

แตถาศาลเห็นวา  ไมสมควรโอนคดี  ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดามีอํานาจใชวิธีการสําหรับเด็กและ

เยาวชนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้แกจําเลยที่เปนเด็กหรือเยาวชนได  ในกรณีเชนวานี้  ไมทําให 

การดําเนินการในชั้นสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาดังกลาว

เสียไป 
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มาตรา ๙๗ เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้  บุคคลใดอายุยังไมเกินย่ีสิบปบริบูรณ
กระทําความผิดและเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา  ถาศาลนั้นพิจารณาโดย
คํานึงถึงสภาพรางกาย  สภาพจิต  สติปญญา  และนิสัยแลว  เห็นวาบุคคลนั้นยังมีสภาพเชนเดียวกับเด็ก
หรือเยาวชน  ใหมีอํานาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอํานาจและใหถือวา
บุคคลนั้นเปนเด็กหรือเยาวชน 

คดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว  ถาศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาโดย
คํานึงถึงสภาพรางกาย  สภาพจิต  สติปญญา  และนิสัยแลว  เห็นวาในขณะกระทําความผิด  หรือใน
ระหวางการพิจารณา  เด็กหรือเยาวชนที่ตองหาวากระทําความผิดมีสภาพเชนเดียวกับบุคคลที่มีอายุต้ังแต
สิบแปดปบริบูรณข้ึนไป  ใหมีอํานาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาได 

มาตรา ๙๘ ในกรณีที่มีการโอนคดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวไปยังศาลอื่นตามมาตรา  ๒๖  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จะโอนคดีไปยังศาลอื่นที่ใชวิธีพิจารณาคดีตางกับ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวไมได 

หมวด  ๙ 
การฟองคดีอาญา 

 

 

มาตรา ๙๙ หามมิใหผูเสียหายฟองคดีอาญาซึ่งมีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด 
ตอศาลเยาวชนและครอบครัว  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้น 
อยูในเขตอํานาจ 

เมื่อผูอํานวยการสถานพินิจไดรับการรองขอของผูเสียหายที่จะฟองคดีอาญาตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหผูอํานวยการสถานพินิจดําเนินการสืบสวนและสอบสวนวาขอกลาวหานั้นมีมูลสมควรอนุญาต 
ใหผูเสียหายฟองหรือไม  แลวแจงใหผูเสียหายทราบวาอนุญาตใหฟองหรือไมอนุญาตใหฟอง 

ในกรณีที่ผูอํานวยการสถานพินิจไมอนุญาตใหฟอง  ผูเสียหายจะรองตอศาลขอใหส่ังอนุญาตก็ได  
ในกรณีเชนวานี้  ใหศาลเรียกผูอํานวยการสถานพินิจมาสอบถามแลวส่ังตามที่เห็นสมควร  คําส่ังศาลให
เปนที่สุด 

เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดไตสวนมูลฟองและมีคําส่ังประทับรับฟองของผูเสียหายแลว  
ใหผูอํานวยการสถานพินิจดําเนินการตามมาตรา  ๘๒  ตามควรแกกรณี 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ กอนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจะอนุญาตใหโจทกถอนฟองคดีที่ เด็ก 
หรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิด  ใหศาลแจงใหผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูใน
เขตอํานาจทราบกอน  ในกรณีเชนนี้  ถาผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
เด็กหรือเยาวชนตามมาตรา  ๘๖  แลว  เห็นวาเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน  สมควรใหมี 
การคุมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้น  ก็ใหเสนอความเห็นตอศาล  ถาศาลเห็นสมควร  ก็ใหศาล
มีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนไดและใหนํามาตรา  ๑๓๘  และ
มาตรา  ๑๓๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๑ ในทองที่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปดดําเนินการแลว  ใหอัยการสูงสุด
แตงต้ังพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปนเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีที่มีขอหาวา 
เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดและจะตองฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัว 

หมวด  ๑๐ 
การพิจารณาคดีอาญา 

 

 

มาตรา ๑๐๒ ถาศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นเปนการสมควรที่จะ
ควบคุมเด็กหรือเยาวชนไวในระหวางพิจารณา  ใหศาลส่ังใหควบคุมเด็กหรือเยาวชนไวยังสถานพินิจ
หรือสถานท่ีอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควร   

ผูอํานวยการสถานพินิจหรือผูปกครองสถานที่ที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน  
มีหนาที่จัดสงตัวเด็กหรือเยาวชนมายังศาลตามคําส่ังศาล 

มาตรา ๑๐๓ หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกเด็กในระหวางเวลาที่ จําเปนตองควบคุม 
เด็กนั้นไวเพื่อการพิจารณาคดี  เวนแตในคดีที่มีขอหาวาเด็กกระทําความผิดที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่
กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินสิบป  

มาตรา ๑๐๔ เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟองคดีที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทํา
ความผิด  ใหศาลแจงใหผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ  และบิดา  มารดา  
ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยทราบถึงวันและเวลานั่งพิจารณาของศาลโดยไม
ชักชา  ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรศาลจะเรียกใหบุคคลดังกลาวมาฟงการพิจารณาดวยก็ได   

ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟองคดีที่พนักงานอัยการฟองตอศาลตามมาตรา  ๘๐  
ใหผูอํานวยการสถานพินิจดําเนนิการตามมาตรา  ๘๒  ตามควรแกกรณี 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๐๕ เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟองคดีที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทํา
ความผิดแลว  อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด  หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  แลวแตกรณี   
จะเปนเจาของสํานวนหรือจะใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นเปนเจาของสํานวนก็ได 

มาตรา ๑๐๖ ไมวาเวลาใดกอนศาลชี้ขาดตัดสินคดี  ถาผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นสมควร
ใหมีอํานาจเรียกจําเลยไปสอบถามเปนการเฉพาะตัวเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอหาและสาเหตุแหง
การกระทําความผิด  บุคลิกลักษณะ  ทวงที  วาจา  และขอเท็จจริงตามมาตรา  ๑๑๕  ซ่ึงจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น  ทั้งนี้  ใหกระทําในหองที่เหมาะสมซึ่งมิใชหองพิจารณาคดี  โดยอาจ
มอบหมายใหผูพิพากษาสมทบกระทําการแทนได 

มาตรา ๑๐๗ การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลยใหกระทําในหองที่มิใช 
หองพิจารณาคดีธรรมดา  แตถาไมอยูในวิสัยที่จะกระทําได  ใหพิจารณาคดีในหองสําหรับพิจารณาคดี
ธรรมดา  แตตองไมปะปนกับการพิจารณาคดีธรรมดา  

มาตรา ๑๐๘ การพจิารณาคดีในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวใหกระทํา
เปนการลับ  และเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีเทานั้นมีสิทธิเขาฟงการพิจารณาคดีได  ซ่ึงไดแก 

(๑) จําเลย  ที่ปรึกษากฎหมายของจําเลย  และผูควบคุมตัวจําเลย 
(๒) บิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวย 
(๓) พนักงานศาล  และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแลวแตศาลจะเห็นสมควร 
(๔) โจทก  และทนายโจทก 
(๕) พยาน  ผูชํานาญการพิเศษ  และลาม 
(๖) พนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นของสถานพินิจ 
(๗) บุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควรอนุญาต 
มาตรา ๑๐๙ ถาศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นวาจําเลยไมควรฟง

คําใหการของพยานในตอนหนึ่งตอนใด  ศาลมีอํานาจสั่งใหจําเลยออกไปนอกหองพิจารณาได  แตเมื่อ
ศาลส่ังใหจําเลยกลับเขามาฟงการพจิารณา  ใหศาลแจงขอความที่พยานเบิกความไปแลวใหจําเลยทราบ
เทาที่ศาลเห็นสมควร 

มาตรา ๑๑๐ ในการพิจารณาคดีอาญาที่ เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย  ถาศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นสมควรที่จะพูดกับจําเลยโดยเฉพาะ  หรือเห็นวาบุคคลบางคน 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ไมควรอยูในหองพิจารณา  ศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคลทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเห็นวาไมควรอยูในหอง
พิจารณาออกไปนอกหองพิจารณาได 

มาตรา ๑๑๑ เพื่อประโยชนในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย   
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจเรียกบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคล 
ซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวย  หรือบุคคลซ่ึงใหการศึกษา  ใหทําการงาน  หรือมีความเกี่ยวของมาเปนพยานเพื่อ
สอบถามขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับจําเลยได 

มาตรา ๑๑๒ ในการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย  เมื่อศาลเห็นเองหรือ
ปรากฏจากรายงานของผูอํานวยการสถานพินิจวา  บิดา  มารดา  หรือผูปกครองใชอํานาจปกครองโดย 
มิชอบเกี่ยวแกตัวเด็กหรือเยาวชน  กระทําทารุณกรรม  หรือกระทําการอันมีลักษณะเกื้อหนุนใหเด็กหรือ
เยาวชนประพฤติตนเสียหาย  หรือปลอยปละละเลยใหเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด  ใหศาลไตสวน
เพื่อหาขอเท็จจริงได  หากเห็นสมควรศาลอาจสั่งถอนอํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองทั้งหมด
หรือบางสวนเปนการชั่วคราว  เปนเวลาไมเกินสองป  แตตองไมเกินกวาเยาวชนนั้นบรรลุนิติภาวะ   
และต้ังบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะหรือครอบครัวอุปถัมภหรือผูแทนองคการดานเด็กที่ยอมรับเด็กหรือ
เยาวชนนั้นไวในความปกครองดูแลเปนผูปกครองชั่วคราว  หรือจะต้ังผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือ
เยาวชนอยูในเขตอํานาจเปนผูปกครองเด็กหรือเยาวชนนั้นชั่วคราว  หรือส่ังใหเด็กหรือเยาวชนไปรับการ
คุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 

ผูปกครองชั่วคราวที่ศาลต้ังตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจหนาที่อยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับ
การกําหนดที่อยู  การอบรมส่ังสอน  การคุมครองสวัสดิภาพ  หรือการใหการอุปการะเลี้ยงดูแกเด็กหรือ
เยาวชนตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป  และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย  วาดวยการใชอํานาจปกครองและการตั้งผูปกครองมาใชบังคับแกการต้ังผูปกครองชั่วคราว
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๓ เมื่อครบระยะเวลาการตั้งผูปกครองชั่วคราวตามมาตรา  ๑๑๒  ใหผูถูกถอน
อํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองกลับมีอํานาจหนาที่ดังเดิม  เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น 

ถาผูถูกถอนอํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองตามมาตรา  ๑๑๒  เห็นวาเหตุดังกลาวส้ิน
ไปแลว  เมื่อตนเองหรือญาติของเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลหรือครอบครัวอุปถัมภ  หรือผูอํานวยการ
สถานพินิจรองขอ  ศาลจะสั่งใหผูถูกถอนอํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองมีอํานาจดังเดิมก็ได 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

การที่บิดา  มารดา  หรือผูปกครองถูกถอนอํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองบางสวน
ตามมาตรา  ๑๑๒  ไมเปนเหตุใหผูนั้นพนจากหนาที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑๔ การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย  ไมตองดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาโดยเครงครัด  และใหใชถอยคําที่จําเลยสามารถเขาใจไดงาย   
กับตองใหโอกาสจําเลยรวมทั้งบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวย  หรือบุคคล 
ซ่ึงใหการศึกษา  ใหทําการงาน  หรือมีความเกี่ยวของ  แถลงขอเท็จจริง  ความรูสึก  และความคิดเห็น  
ตลอดจนระบุและซักถามพยานไดไมวาในเวลาใด ๆ  ในระหวางที่มีการพิจารณาคดีนั้น 

มาตรา ๑๑๕ ในการพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย  ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวถือวาประวัติ  อายุ  เพศ  ความประพฤติ  สติปญญา  การศึกษาอบรม  สภาพรางกาย  
สภาพจิต  นิสัย  อาชีพ  และฐานะของจําเลย  ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับจําเลย  และของบิดา  
มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวย  หรือบุคคลซ่ึงใหการศึกษา  ใหทําการงาน  หรือมี
ความเกี่ยวของเปนประเด็นที่จะตองพิจารณาดวย 

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่ไมมีการสืบเสาะขอเท็จจริงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ถาศาลเห็นสมควร  
จะส่ังใหผูอํานวยการสถานพินิจสืบเสาะขอเท็จจริงขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดตามมาตรา  ๓๖  (๑)  และ
ทํารายงานพรอมทั้งความเห็นตามมาตรา  ๘๒  (๒)  เสนอตอศาลก็ได 

มาตรา ๑๑๗ ในกรณีที่ไดมีการสืบเสาะขอเท็จจริงตามมาตรา  ๓๖  (๑)  หรือมาตรา  ๑๑๖  แลว  
ถาศาลเห็นวารายงานของผูอํานวยการสถานพินิจเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามมาตรา  ๑๑๕  ยังมีขอที่ควร
สืบเสาะเพิ่มเติม  ก็ใหมีอํานาจสั่งใหผูอํานวยการสถานพินิจสืบเสาะขอเท็จจริงเพิ่มเติมและทํารายงาน
พรอมทั้งความเห็นเสนอตอศาลได 

มาตรา ๑๑๘ การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย  ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวจะรับฟงรายงานเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามมาตรา  ๑๑๕  ที่มิใชขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดที่ถูกฟองโดยไมตองมีพยานบุคคลประกอบรายงานนั้นก็ได  แตถาศาลจะรับฟง
รายงานเชนวานั้นใหเปนผลรายแกจําเลยแลว  ใหศาลแจงขอความตามรายงานนั้นใหจําเลยทราบ   
ในกรณีเชนวานี้จําเลยมีสิทธิที่จะแถลงคัดคานและสืบพยานหักลางได 

มาตรา ๑๑๙ ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด  

ใหศาลที่มอีํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน

ซ่ึงควรจะไดรับการฝกอบรม  ส่ังสอน  และสงเคราะหใหกลับตัวเปนพลเมืองดีย่ิงกวาการที่จะลงโทษ  

และในการพิพากษาคดีนั้นใหศาลคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ  สภาพรางกายและสภาพจิตของเด็กหรือ

เยาวชนซึ่งแตกตางกันเปนคน ๆ  ไป  และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน
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ใหเหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน  และพฤติการณเฉพาะเร่ือง  แมเด็กหรือเยาวชนนั้นจะไดกระทํา

ความผิดรวมกัน 

มาตรา ๑๒๐ ในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  จําเลยจะมีทนายความ 

แกคดีแทนไมได  แตใหจําเลยมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับทนายความได  ในกรณีที่

จําเลยไมมีที่ปรึกษากฎหมาย  ใหศาลแตงต้ังที่ปรึกษากฎหมายให 

มาตรา ๑๒๑ ที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรา  ๑๒๐  ตองมีคุณสมบัติเปนทนายความตาม

กฎหมายวาดวยทนายความและผานการอบรมเรื่องวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  ความรูเกี่ยวกับ

จิตวิทยา  การสังคมสงเคราะห  และความรูอื่นที่เกี่ยวของตามที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๑๒๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาลอาจรับจดแจงผูที่ประสงคจะเปนที่ปรึกษา

กฎหมายที่ศาลแตงต้ังในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวก็ได 

การจดแจงตามวรรคหนึ่ง  และการลบชื่อออกจากบัญชี  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๑๒๓ ที่ป รึกษากฎหมายซึ่ งศาลแตง ต้ัง   ใหได รับคาปวยการตามระเบียบที่ 

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด  โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๒๔ ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายในศาล 

ที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

มาตรา ๑๒๕ ถาปรากฏแกศาลวาที่ปรึกษากฎหมายซึ่งจําเลยหรือศาลแตงต้ังนั้นไมเหมาะสม

ที่จะเปนผูชวยเหลือจําเลยในคดีใด  ก็ใหศาลส่ังเพิกถอนเสีย 
มาตรา ๑๒๖ ในระหวางที่เด็กหรือเยาวชนถูกควบคุมตัวอยูในสถานพินิจหรือสถานที่อื่นใด

ที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน  ถาศาลเห็นสมควรศาลจะมีคําส่ังปลอยตัวเด็กหรือ
เยาวชนชั่วคราวโดยไมมีประกัน  หรือมีประกัน  หรือมีประกันและหลักประกันก็ได  หรือจะมอบตัวเด็ก
หรือเยาวชนแกบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย  หรือบุคคล
หรือองคการที่ศาลเห็นสมควรก็ได  แตกอนที่ศาลจะมีคําส่ังมอบตัวเด็กหรือเยาวชนแกบุคคลหรือ
องคการดังกลาว  ใหศาลเรียกผูอํานวยการสถานพินิจหรือผูปกครองสถานที่ที่ไดรับมอบหมายให
ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน  แลวแตกรณี  มาสอบถามความเห็นกอน 
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ในกรณีที่ความผิดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป  ใหศาลสอบถามความเห็นของพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ  แลวแตกรณี  ประกอบการพิจารณาปลอยชั่วคราว  เวนแตไมอาจสอบถาม
ไดโดยมีเหตุอันสมควรศาลจะงดการสอบถามเสียก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไว 

ถาบุคคลหรือองคการที่รับมอบตัวเด็กหรือเยาวชนไวจากศาล  แสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไดวา  
ไมสามารถจะอบรมดูแลเด็กหรือเยาวชนตอไปได  และขอมอบตัวเด็กหรือเยาวชนตอศาล  ก็ใหศาล 
สงตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมไวในสถานพินิจหรือสถานท่ีอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและตามที่ศาล
เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒๗ ในกรณีที่จําเลยไมสามารถมาฟงการพิจารณา  ถาศาลเห็นสมควรศาลจะสั่งให
สืบพยานในขอที่ไมเกี่ยวกับประเด็นที่วาจําเลยไดกระทําความผิดตามฟองหรือไมลับหลังจําเลยได   
แตทั้งนี้  ตองกระทําตอหนาที่ปรึกษากฎหมายของจําเลยนั้น  

มาตรา ๑๒๘ การใหผูตองหาหรือจําเลยซ่ึงเปนเด็กหรือเยาวชนมาศาล  ถาศาลไดมอบตัวเด็ก
หรือเยาวชนนั้นไวกับบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย   
หรือบุคคลหรือองคการอื่นตามมาตรา  ๗๓  หรือมาตรา  ๑๒๖  ใหศาลออกหมายเรียกใหเด็กหรือ
เยาวชนนั้นมาศาล  ถาไดสงหมายเรียกใหบุคคลดังกลาวรับไวแลว  ใหถือวาเด็กหรือเยาวชนนั้นไดรับ
หมายเรียกแลว  ใหบุคคลซ่ึงไดรับหมายเรียกสงตัวเด็กหรือเยาวชนมาศาลตามหมายเรียก  ถาไมสงตัวเด็ก 
หรือเยาวชนนั้นมาโดยจงใจหรือโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคลเชนวานั้นชําระเงิน
จํานวนไมเกินหาพันบาทแกศาลภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร  ในกรณีเชนวานี้  ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการบังคับคดีมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๙ ในการควบคุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนผูตองหาหรือจําเลยมาหรือไปจากศาล  
หรือในระหวางควบคุมตัวไวกอนนําเขาหองพิจารณา  ถาไมไดรับอนุญาตจากศาลหามมิใหควบคุมเด็ก
หรือเยาวชนนั้นปะปนกับผูตองหาหรือจําเลยที่เปนผูใหญ 

มาตรา ๑๓๐ หามมิใหผูใดบันทึกภาพ  แพรภาพ  พิมพรูป  หรือบันทึกเสียง  แพรเสียงของ
เด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวของ  หรือโฆษณาขอความซ่ึงปรากฏ
ในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทําให
บุคคลอื่นรูจักตัว  ชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  ของเด็กหรือเยาวชนนั้น  หรือโฆษณาขอความเปดเผยประวัติ 
การกระทําความผิด  หรือสถานที่อยู  สถานที่ทํางาน  หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยไดรับอนุญาต
จากศาลหรือการกระทําที่จําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
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หมวด  ๑๑ 
การพิพากษาคดีอาญา 

 

 

มาตรา ๑๓๑ ในกรณีที่ไดมีการสืบเสาะขอเท็จจริงตามมาตรา  ๓๖  (๑)  ศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไดตอเมื่อ
ไดรับทราบรายงานและความเห็นจากผูอํานวยการสถานพินิจตามมาตรา  ๘๒  (๒)  หรือมาตรา  ๑๑๖  
หรือมาตรา  ๑๑๗  แลว  และถาผูอํานวยการสถานพินิจขอแถลงเพิ่มเติมดวยวาจาหรือเปนหนังสือ   
ใหศาลรับไวประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา ๑๓๒ ในกรณีที่ศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดียังไมสมควรจะมีคําพิพากษาหรือ
บิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวยรองขอ  เมื่อศาลสอบถามผูเสียหายแลว 
ศาลอาจมีคําส่ังใหปลอยตัวจําเลยชั่วคราวแลวมอบตัวจําเลยใหบุคคลดังกลาวโดยไมมีประกัน  หรือมีประกัน  
หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได  โดยกําหนดเง่ือนไข  เชน  ใหจําเลยรายงานตัวตอพนักงาน 
คุมประพฤติหรือเจาพนักงานอื่นหรือบุคคลใดหรือองคการดานเด็ก  เขารับการแกไขบําบัดฟนฟู   
รับคําปรึกษาแนะนํา  เขารวมกิจกรรมบําบัดหรือกิจกรรมทางเลือก  หรือใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย  
ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร  แตตองไมเกินกวาจําเลยนั้นมีอายุครบย่ีสิบส่ีปบริบูรณ  ในการนี้ศาล
มีอํานาจสั่งใหบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวยเขารวมกิจกรรม  หรือรับ
คําปรึกษาแนะนําดวยก็ได 

ในกรณีศาลเห็นวาจําเลยไมสมควรใชวิธีการตามวรรคหนึ่ง  ศาลจะสงตัวจําเลยไปยังสถานพินิจ  
หรือสถานท่ีอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควรที่ยินยอมรับตัวจําเลยไวดูแลชั่วคราว
หรือจะใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไปพลางกอนก็ได  แตตองไมเกินกวาจําเลยนั้นมีอายุครบ
ย่ีสิบส่ีปบริบูรณ 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการสั่งตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจนวิธีการประเมินสภาพปญหา  
การจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู  การเตรียมความพรอมเพื่อมอบตัวจําเลยใหบิดา  มารดา  ผูปกครอง  
หรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวย  ใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๑๓๓ เมื่อจําเลยไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตาม 

มาตรา  ๑๓๒  แลว  ใหศาลส่ังยุติคดีโดยไมตองมีคําพิพากษาเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลย   

เวนแตคําส่ังเกี่ยวกับของกลาง  และใหถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ   

ถาจําเลยผิดเง่ือนไขตามมาตรา ๑๓๒ ก็ใหศาลยกคดีข้ึนพิจารณาพิพากษาตอไป 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๓๔ ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง  ใหผูพิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุด

ซ่ึงเปนองคคณะเปนประธาน  และใหประธานของที่ประชุมนั้นถามความเห็นของผูพิพากษาสมทบกอน 

มาตรา ๑๓๕ การอานคําพิพากษาใหกระทําเปนการลับ  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๘  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาอยูในวิสัยที่จะกระทําได  ใหศาลเรียกบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวย  

มาฟงคําพิพากษาดวย 

มาตรา ๑๓๖ ในการโฆษณาไมวาดวยวาจาหรือเปนหนังสือซ่ึงคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 

ที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  หามมิใหระบุชื่อ  หรือแสดงขอความ  หรือกระทําการ 

ดวยประการใด ๆ  อันจะทําใหรูจักตัวเด็กหรือเยาวชนซ่ึงเปนจําเลย  เวนแตไดรับอนุญาตจากศาล 

มาตรา ๑๓๗ เมื่อไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนแลว  

และตอมาความปรากฏตอศาลเอง  หรือปรากฏจากรายงานของผูอํานวยการสถานพินิจ  หรือผูดูแล 

หรือผูปกครองสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  หรือปรากฏจากคํารองของบิดา  มารดา  ผูปกครอง  

หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย  หรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  วาขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณตามมาตรา  ๑๑๕  หรือมาตรา  ๑๑๙  ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถาศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัวซ่ึงพิพากษาหรือมีคําส่ังหรือซ่ึงมีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนนั้นกําลังรับ

โทษหรือถูกควบคุมตัวอยูเห็นวา  มีเหตุอันสมควรกใ็หมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําส่ัง

เกี่ยวกับการลงโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนได  ในกรณีที่ศาลที่แกไขเปลี่ยนแปลงไมใชศาล 

ที่พิพากษาหรือมีคําส่ัง  ใหแจงศาลที่พิพากษาหรือมีคําส่ังทราบ  และถาโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและ

เยาวชนที่กําหนดภายหลังหนักกวาโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่เด็กและเยาวชนนั้นไดรับอยู  

เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณและฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังที่แกไขเปลี่ยนแปลงนั้นได 
ในคดีที่ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาไดพิพากษาหรือมีคําส่ังใหสงตัวเด็กหรือเยาวชน 

ซ่ึงเปนจําเลยไปควบคุมเพื่อฝกอบรมยังสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ใหศาลเยาวชนและครอบครัว 
ที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนจําเลยถูกควบคุมตัวอยู  มีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลง 
คําพิพากษาหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไดตามหลักเกณฑและวิธีการในวรรคหนึ่ง 



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่ศาลพิพากษาปลอยเด็กหรือเยาวชนไป  ถาศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชน
มีพฤติกรรมที่เส่ียงตอการกระทําผิดหรืออยูในสภาพแวดลอมหรือสถานท่ีอันอาจชักนําใหกระทําผิดและ
เพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนนั้น  ศาลจะวากลาวตักเตือนเด็กหรือเยาวชน  รวมทั้งบิดา  
มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยหรือองคการที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชน 
ก็ได  ถาจะกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นดวย  ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนด
เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติขอเดียวหรือหลายขอไวในคําพิพากษาเทาที่จําเปน  ดังตอไปนี้ 

(๑) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันอาจชักนําใหเด็กหรือเยาวชน
นั้นกระทําผิด 

(๒) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน  เวนแตจะมีเหตุ
จําเปนหรือไดรับอนุญาตจากบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย 

(๓) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจชักนําไปสูการกระทําผิด 
(๔) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนประพฤติตนอันอาจนําไปสูการกระทําผิด 
(๕) ใหเด็กหรือเยาวชนไปรายงานตัวตอศาล  พนักงานคุมประพฤติ  หรือนักสังคมสงเคราะห  

เปนคร้ังคราว 
(๖) ใหเด็กหรือเยาวชนไปศึกษา  เขารับการฝกอบรม  รับคําปรึกษาแนะนํา  รับการรักษา  

แกไขบําบัดฟนฟู  ประกอบสัมมาชีพ  หรือใหเด็กหรือเยาวชนเขารับการอบรมศีลธรรม  จริยธรรม   
และหนาที่พลเมือง 

(๗) ใหบิดา  มารดา  ผูปกครอง   บุคคลหรือองคการซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย 
หรือบุคคลหรือองคการที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนนั้น  กระทําหรือหามมิใหกระทําการใด ๆ  เกี่ยวกับการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนตามที่ศาลกําหนด 

(๘) กําหนดเง่ือนไขอื่นใดเพื่อพัฒนาและสงเสริมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน 
ในการกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลกําหนดระยะเวลาที่จะใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขนั้นดวยเปนเวลาไมเกินหนึ่งป  แตตองไมเกินกวาเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบย่ีสิบป
บริบูรณ 

เง่ือนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามวรรคหนึ่งนั้น  ถาภายหลังความปรากฏแกศาลเองหรือปรากฏ
จากรายงานของบุคคลตามมาตรา  ๑๓๙  วรรคหนึ่ง  วาขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวแกการกําหนด
เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป  เมื่อศาลเห็นสมควรอาจแกไข
เพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดหรือทุกขอก็ได  หรือจะกําหนดเง่ือนไขอื่นเพิ่มเติมก็ได 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๓๙ เมื่อศาลไดกําหนดเง่ือนไขตามมาตรา  ๑๓๘  แลว  ใหเปนหนาที่ของพนักงาน

คุมประพฤติ  นักสังคมสงเคราะห  หรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่จะสอดสองและทํารายงานเสนอ 

ตอศาล  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 

ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ศาลกําหนด  ศาลมีอํานาจออกหมายเรียก 

เด็กหรือเยาวชนนั้นและบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยหรือองคการที่รับ

เลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนมาตักเตือน  แตถาเด็กหรือเยาวชนไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเส่ียงดังกลาว  

เมื่อบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการดังกลาวยินยอมหรือศาลเห็นสมควร  ใหศาลมีอํานาจ 

สงตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปแกไขบําบัดฟนฟูในสถานที่ตามที่ศาลเห็นสมควรเปนเวลาไมเกินหนึ่งป 

ก็ได  แตตองไมเกินกวาเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบย่ีสิบปบริบูรณ 

มาตรา ๑๔๐ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔๓   ในกรณีที่จะมีการปลอยตัวเด็กหรือเยาวชน 

ซ่ึงไดรับการฝกอบรมในสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ครบตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดหรือตามที่ศาล 

มีคําส่ังแกไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา  ๑๓๗  ถามีเหตุอันสมควรกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการคุมความ

ประพฤติของเด็กหรือเยาวชนกอนปลอยตัวไป   เมื่อศาลเห็นเองหรือผูอํานวยการสถานพินิจ   

หรือผูปกครองสถานศึกษาหรือสถานฝกและอบรมรองขอ  ใหศาลมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขดังที่ระบุไวใน

มาตรา  ๑๓๘  ได  ถาไดกําหนดเง่ือนไขไวใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๓๘  วรรคสองและวรรคสาม   

และมาตรา  ๑๓๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  รองปลัดกระทรวง

ยุติธรรม  อธิบดี  อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชน 

และครอบครัวกลาง  อธิบดีผูพิพากษาภาค  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว  หรือผูพิพากษา

และผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว  แลวแตกรณี  มีอํานาจตรวจสถานพินิจ  สถานที่ที่กําหนดไว

ในหมวด  ๔  สถานที่อื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  หรือเรือนจํา  เกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวของตาม

พระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน  หรือคูความในคดีครอบครัวหรือคดี

คุมครองสวัสดิภาพซ่ึงถูกสงตัวไปควบคุม  ฝกอบรม  แกไขบําบัดฟนฟู  หรือรับคําปรึกษาแนะนํา 

ในสถานที่ดังกลาว 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๑๒ 
การเปลี่ยนโทษและการใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน 

 

 

มาตรา ๑๔๒ ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจใชวิธีการสําหรับเด็ก
และเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยได  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปลี่ยนโทษจําคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๙  (๑)  แหงประมวล
กฎหมายอาญา  เปนการสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝกอบรมในสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  
หรือสถานที่อื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร  ตามเวลาที่ศาลกําหนดแตตองไมเกิน 
กวาเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบย่ีสิบส่ีปบริบูรณ 

(๒) เปลี่ยนโทษปรับเปนการคุมความประพฤติ  โดยจะกําหนดเง่ือนไขขอเดียวหรือหลายขอ
ตามมาตรา  ๑๓๘  ดวยหรือไมก็ได  ถาไดกําหนดเง่ือนไขไวใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง
และวรรคสาม  และมาตรา  ๑๓๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ศาลไดพิจารณาความหนักเบาแหงขอหาและพฤติการณแหงคดีแลวเห็นวาควรจะ
ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนตาม  (๑)  ตอไปอีกหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบย่ีสิบส่ีปบริบูรณแลว  
ใหศาลระบุในคําพิพากษาใหสงตัวไปจําคุกไวในเรือนจําตามเวลาที่ศาลกําหนด 

มาตรา ๑๔๓ การสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝกอบรมในสถานที่ที่กําหนดไว 
ในหมวด  ๔  หรือสถานที่อื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร  ถาศาลไดกําหนดระยะเวลา
ข้ันตํ่าและขั้นสูงไว  ศาลจะปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนไปในระหวางระยะเวลาขั้นตํ่าและขั้นสูงนั้นก็ได   
ในกรณีดังกลาวศาลจะกําหนดเง่ือนไขคุมความประพฤติตามมาตรา  ๑๓๘  ดวยหรือไมก็ได  ถาได
กําหนดเง่ือนไขคุมความประพฤติไวใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๓๘  วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๓๙  
วรรคหนึ่ง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ศาลกําหนด  ศาลมีอํานาจออกหมายเรียกเด็ก
หรือเยาวชนนั้นและบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยหรือองคการที่รับ
เลี้ยงเด็กหรือเยาวชนมาตักเตือน  แตถาเด็กหรือเยาวชนไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเส่ียงดังกลาว  เมื่อบิดา  
มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการดังกลาวยินยอมหรือศาลเห็นสมควรใหศาลมีอํานาจสงตัวเด็ก  
หรือเยาวชนนั้นไปควบคุมเพื่อฝกอบรมในสถานพินิจ  สถานฝกและอบรม  หรือสถานแนะนําทางจิต
แหงหนึ่งแหงใด  และระยะเวลาที่จะฝกอบรมนั้นตองไมเกินกําหนดระยะเวลาที่เหลอือยู 

มาตรา ๑๔๔ คดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น  ศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษไว 
แตรอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได  แมวา 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) เด็กหรือเยาวชนนั้นไดเคยรับโทษจําคุกหรือโทษอยางอื่นตามคําพิพากษามากอนแลว 
(๒) โทษที่จะลงแกเด็กหรือเยาวชนเปนโทษอยางอื่นนอกจากโทษจําคุก 
(๓) ศาลจะกําหนดโทษจําคุกเกินกวาสามป 
มาตรา ๑๔๕ ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองโทษปรับไมวาจะมีโทษจําคุกดวยหรือไมก็ตาม  

ถาเด็กหรือเยาวชนไมชําระคาปรับ  หามมิใหศาลส่ังกักขังเด็กหรือเยาวชนแทนคาปรับ  แตใหศาลสงตัว
ไปควบคุมเพื่อฝกอบรมในสถานที่ที่กําหนดไวในหมวด  ๔  หรือสถานท่ีอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและ
ศาลเห็นสมควร  ตามเวลาที่ศาลกําหนด  แตตองไมเกินหนึ่งป 

ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองโทษปรับแตไมมีเงินชําระคาปรับ  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๓๐/๑  
มาตรา  ๓๐/๒  และมาตรา  ๓๐/๓  แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีมีการชําระคาปรับ  หากเด็กหรือเยาวชนไดถูกควบคุมตัวมาบางแลว  ใหคิดหักระยะเวลา 
ที่ถูกควบคุมตัวออกจากคาปรับที่จะตองชําระตามอัตราที่กําหนดในประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๑๓ 
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว 

 

 

มาตรา ๑๔๖ การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวนั้นไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไป

แลวเพียงใด  ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมกันในขอพิพาท 

โดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัว  เพื่อการนี้ใหศาลคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้

เพื่อประกอบดุลพินิจดวย  คือ 

(๑) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและหญิง

ที่สมัครใจเขามาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา  หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสไดก็ใหการหยา

เปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด  โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ 

(๒) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว  โดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะที่ครอบครัวนั้นตอง

รับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกบุตรที่เปนผูเยาว 

(๓) การคุมครองสทิธิของบุตรและสงเสริมสวัสดิภาพของบุตร  และ 

(๔) หามาตรการตาง ๆ  เพื่อชวยเหลือสามีภริยาใหปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธ

ระหวางกันเองและกับบุตร 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๔๗ ในการกําหนดองคคณะตามมาตรา  ๒๓  ถาศาลเห็นวาคดีครอบครัวใดที่ศาล

จะพิจารณาพิพากษาเปนคดีที่ผูเยาวไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียกอนเร่ิมพิจารณาคดีใหศาล

สอบถามคูความวาประสงคจะใหมีผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะดวยหรือไม  ถาคูความทั้งสองฝายหรือ

ฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะใหมีผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะดวย  ใหผูพิพากษาไมนอยกวาสองคน

เปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีได 

ในระหวางการพิจารณาของศาลที่ไมมีผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะ  ถาขอเท็จจริงปรากฏแก

ศาลวาคดีนั้นเปนคดีที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย  ใหศาลกําหนดใหมีผูพิพากษาสมทบตาม

มาตรา  ๒๓  เปนองคคณะ  แตทั้งนี้ไมมีผลกระทบกระเทือนกระบวนพิจารณาที่ไดดําเนินไปแลว 

ในกรณีจําเปนตองฟงความเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานการแพทย  จิตวิทยา  การใหคําปรึกษา  แนะนํา  

การสังคมสงเคราะห  และการคุมครองสวัสดิภาพ  หรือผูเชี่ยวชาญดานอื่นศาลอาจเรียกบุคคลดังกลาว

มารวมปรึกษาหารือหรือใหความเห็นตามมาตรา  ๓๑  ก็ได 

มาตรา ๑๔๘ คดีครอบครัวที่มีขอพิพาท  กอนเร่ิมพิจารณาใหศาลต้ังผูประนีประนอมคดี

ครอบครัว  เพื่อไกลเกลี่ยใหคูความในคดีครอบครัวไดประนีประนอมกัน  ทั้งนี้  หลักเกณฑ  วิธีการไกลเกลี่ย  

และการรายงานผล  ใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา 

เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยใหคูความไดประนีประนอมกันในคดีครอบครัวศาลอาจ

มอบหมายใหบิดา  มารดา  ผูปกครอง  ญาติของคูความ  ทนายความของคูความ  นักสังคมสงเคราะห  

นักจิตวิทยา  หรือบุคคลหรือหนวยงานที่ศาลเห็นสมควร  ใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือผูประนีประนอม

คดีครอบครัวที่ศาลต้ังตามวรรคหนึ่งก็ได  และในคดีครอบครัวที่มีผูเยาวเขามาเกี่ยวของและจําเปนตอง

ไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ  ศาลจะเรียกพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองเด็กมารวมในการไกลเกลี่ยดวยก็ได 

เมื่อผูประนีประนอมคดีครอบครัวตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการตามคําส่ังศาลแลวใหรายงานผล

การไกลเกลี่ยประนีประนอมตอศาล  ในกรณีการไกลเกลี่ยประนีประนอมเปนผลสําเร็จ  ใหผูประนีประนอม

คดีครอบครัวจัดใหมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นแลวรายงานศาล   หรือจะนัด 

หรือขอใหศาลเรียกคูความมาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันตอหนาศาลก็ได 
เมื่อศาลเห็นวาสัญญาประนีประนอมยอมความไมฝาฝนตอกฎหมายหรือไมขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ใหศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หรือศาลจะยังไมพิพากษาแตกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาใหคูความทดลองปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความกอนก็ได  โดยเฉพาะการใชอํานาจปกครองหรือการอุปการะเลี้ยงดูผูเยาวหรือ
คนไรความสามารถ  ไมวากรณีจะเปนประการใด  ถาคดีครอบครัวนั้นผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ใหศาลคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูเยาวเปนสําคัญ 

ในกรณีที่ศาลเห็นวาสัญญาประนีประนอมยอมความฝาฝนตอกฎหมายหรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเปนคดีที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียและมิได
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูเยาว  ใหศาลปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น 

การไกลเกลี่ยคดีครอบครัว  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๔๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๔๙ ใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีหนาที่ รับจดทะเบียนผูประนีประนอมคดี

ครอบครัว 
ผูประนีประนอมคดีครอบครัวตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณ  
(๒) มีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการศาลยุติธรรมไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย

ตุลาการศาลยุติธรรม  เวนแตในเรื่องพื้นความรูใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา  
(๓) มีอัธยาศัย  บุคลกิภาพ  และความประพฤติเหมาะสมแกการไกลเกลี่ยคดีครอบครัว  
(๔) ไดรับการอบรมและฝกปฏิบัติจนสามารถผานการทดสอบในเรื่องเจตนารมณของศาล

เยาวชนและครอบครัว  การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  และวิธีการไกลเกลี่ยคดีครอบครัว 
การจดทะเบียนหรือลบชื่อออกจากทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

ในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
มาตรา ๑๕๐ ผูประนีประนอมคดีครอบครัวตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตเที่ยงธรรม  

และรักษาความลับที่ตนลวงรูจากการปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัดตามคําแนะนําที่ประธานศาลฎีกากําหนด 
ผูประนีประนอมคดีครอบครัวใหไดรับคาปวยการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล

ยุติธรรมกําหนด  โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๑๕๑ ถาคูความไมอาจประนีประนอมยอมความกันได  หรือลักษณะของคดีไม 

อาจประนีประนอมยอมความกันได  ใหศาลส่ังยุติการไกลเกลี่ยแลวดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป  
บันทึกหรือถอยคําสํานวนในชั้นไกลเกลี่ยจะนํามารับฟงในชั้นพิจารณาไมได 
มาตรา ๑๕๒ ในกรณีที่ศาลเห็นวาจําเปนเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรที่เปนผูเยาว   

ในระหวางการไกลเกลี่ยหรือพิจารณาคดี  ศาลอาจมอบหมายใหผูอํานวยการสถานพินิจ  นักสังคม
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สงเคราะห  หรือนักจิตวิทยา  ดําเนินการสืบเสาะภาวะความเปนอยูของครอบครัวเพื่อประโยชนในการ

เปรียบเทียบใหคูความไดตกลงหรือประนีประนอมกันในขอพิพาทหรือเมื่อเห็นเปนการสมควรและ

คูความไดยินยอมแลว  จะส่ังใหแพทยหรือจิตแพทยตรวจสภาพรางกายหรือสภาพจิตของคูความฝายใด

ฝายหนึ่งก็ได 

มาตรา ๑๕๓ เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยคดีครอบครัว  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ

คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ  ศาลจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือ 

ฝายใดฝายหนึ่ง  โดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได 

ในการโฆษณา  ไมวาดวยวาจา  เปนหนังสือ  เผยแพรทางสื่อมวลชน  ส่ือสารสนเทศหรือโดย

วิธีการอื่นใดซึ่งคําคูความ  ขอเท็จจริงหรือพฤติการณใด ๆ  ในคดี  หรือคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลที่มี

อํานาจพิจารณาคดีครอบครัวหรือการไกลเกลี่ยคดีครอบครัว  หามมิใหแพรภาพ  แพรเสียง  ระบุชื่อหรือ

แสดงขอความหรือกระทําการดวยประการใด ๆ  อันอาจทําใหรูจักตัวคูความหรือทําใหเกิดความเสียหาย

แกชื่อเสียง  เกียรติคุณของบุคคลที่เกี่ยวของ  หรือถูกกลาวถึงในคดี  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล 

มาตรา ๑๕๔ ในการบงัคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลเพื่อชําระคาอุปการะเลี้ยงดู  

หรือคาเลี้ยงชีพนั้น  สิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา  ๒๘๖  (๑)  (๒)  และ  

(๓)  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ใหอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีเปนจํานวน

ตามที่ศาลเห็นสมควร  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา  จํานวน

บุพการี  และผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของลูกหนี้ตามคําพิพากษาดวย 

ในการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง  ศาลอาจต้ังเจาพนักงานบังคับคดี  เจาพนักงานศาล  เจาพนักงานอื่น  

หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเปนผูดําเนินการ  โดยคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีใหไดรับการยกเวน 

มาตรา ๑๕๕ ในการย่ืนคําฟองหรือคํารองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  ในคดี

ครอบครัวเพื่อเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูหรือคาเลี้ยงชีพ  ใหไดรับการยกเวนไมตองชําระคาข้ึนศาลและ 

คาฤชาธรรมเนียม 

มาตรา ๑๕๖ การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดไปยังคูความในคดีครอบครัวใหสงไปทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยเจาพนักงานศาล  หรือศาลจะกําหนดใหสงโดยวิธีอื่น 

มาตรา ๑๕๗ ในการฟองคดีครอบครัวที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียหรือฟองเรียก

คาอุปการะเลี้ยงดู  โจทกหรือผูรองอาจย่ืนคําฟองหรือคํารองเปนหนังสือหรือมาแถลงขอหาดวยวาจา 
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ตอหนาศาลก็ได  ถามาแถลงขอหาดวยวาจาใหศาลมีอํานาจสอบถามตามที่จําเปนแลวบันทึกรายการ 

แหงขอหาเหลานั้น  อานใหโจทกหรือผูรองฟงและใหลงลายมือชื่อไว 

โจทกหรือผูรองตามวรรคหนึ่งจะมอบอํานาจใหบุคคลหรือองคการใดดําเนินคดีแทนหรือ

บุคคลหรือองคการใดจะขออนุญาตตอศาลดําเนินคดีแทนผูเยาวก็ได 

มาตรา ๑๕๘ ในกรณคูีความไมมีทนายความ  จะขอใหศาลแตงต้ังใหก็ไดทนายความซึ่งศาล

แตงต้ังใหไดรับคาปวยการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด  โดยความเห็นชอบ

จากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๕๙ ในคดีครอบครัวใหศาลมีอํานาจกําหนดวิธีการหรือมาตรการคุมครองชั่วคราว

ในเรื่องสินสมรส  คาทดแทน  ที่พักอาศัย  การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยาและการพิทักษอุปการะเลี้ยงดูบุตร  

หรือวิธีการใด ๆ  เพื่อคุมครองสิทธิหรือประโยชนของคูความหรือบุตรไดตามความจําเปนและสมควร

แกพฤติการณแหงคดี 

ในกรณีจําเปนเพื่อสงเคราะหผูเยาวที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณไมวาจะมีคูความฝายใด 

หรือบุคคลที่ปกครองดูแลผูเยาวนั้นรองขอหรือไม  ศาลมีอํานาจสั่งใหกองทุนคุมครองเด็กตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองเด็กจายเงินสงเคราะหผูเยาวดังกลาวตามความจําเปนระหวางการไกลเกลี่ยหรือการ

พิจารณาคดีก็ได  โดยใหถือวาเปนเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 

ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๖๐ เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในระหวางการพิจารณาคดีเมื่อคูความฝายใด

รองขอหรือศาลเห็นสมควร  ศาลมีอํานาจสั่งใหคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของไปใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ

ที่ศาลเห็นสมควร  ตรวจรางกาย  เก็บตัวอยางเลือด  สารคัดหลั่ง  สารพันธุกรรม  หรือดําเนินการอื่นใด

เพื่อตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรเพื่อประโยชนในการพิสูจนขอเท็จจริงอันเปนประเด็นขอพิพาทที่สําคัญ

แหงคดี  ทั้งนี้  ตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนและสมควรโดยใชวิธีการที่กอใหเกิดความเจ็บปวดนอยที่สุด

เทาที่จะกระทําได  และจะตองไมเปนอันตรายตอรางกายและจิตใจของบุคคลนั้น  ทั้งนี้  ถือเปนสิทธิของ

คูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของนั้นที่จะยินยอมหรือไมก็ได 
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ในกรณีผูเยาวอายุยังไมครบสิบหาปบริบูรณ  กอนที่แพทยหรือผูเชี่ยวชาญจะเก็บตัวอยางเลือด  

สารคัดหลั่ง  หรือสารพันธุกรรมของผูเยาวเพื่อใชในการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรจะตองไดรับความ

ยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวนั้นดวย 

หากคูความฝายใดไมยินยอมหรือกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของหรือผูแทน

โดยชอบธรรมของผูเยาวใหความยินยอมใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญตรวจเพื่อพิสูจนทางวิทยาศาสตรตาม

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  โดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหสันนิษฐานไวกอนวาขอเท็จจริงที่ตองการ

ใหตรวจพิสูจนเปนผลรายแกคูความฝายนั้น 

ให แพทย   หรือผู เชี่ ยวชาญที่ ศาลส่ั งตามมาตรานี้   ได รั บค าตอบแทนตามระเบี ยบที่ 

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาํหนด  โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง   

มาตรา ๑๖๑ เมื่อศาลมีคําส่ังหรือคําบังคับที่ไมเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยลูกหนี้ตาม 

คําพิพากษาหรือมีคําส่ังคุมครองชั่วคราวตามมาตรา  ๑๕๙  หากความปรากฏตอศาลเองหรือคูความฝายใด

ฝายหนึ่งหรือผูแทนหรือผูมีสวนไดเสียรองตอศาลวาคูความหรือผูที่ถูกคําส่ังบังคับฝาฝนไมปฏิบัติตาม

คําส่ังหรือคําบังคับ  ใหศาลออกหมายเรียกหรือหมายจับตัวมาไตสวนและตักเตือนใหปฏิบัติตามคําส่ัง

หรือคําบังคับของศาล  หากยังไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําบังคับอีกโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือมี

พฤติการณจงใจหลบเลี่ยงไมปฏิบัติ  ใหศาลมีอํานาจกักขังจนกวาจะปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําบังคับ   

แตหามมิใหกักขังแตละคร้ังเกินกวาสิบหาวันนับแตวันจับหรือกักขัง  แลวแตกรณี  เวนแตจะไดรับการ

ปลอยชั่วคราว 

มาตรา ๑๖๒ ในคดีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหจายคาอุปการะเลี้ยงดูหรือคาเลี้ยงชีพ   

ถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหลูกหนี้ตามคําพิพากษานําเงินมาวางศาลตามเงื่อนไข  หรือระยะเวลาที่ศาล

กําหนด  ในกรณีลูกหนี้ตามคําพิพากษามีรายไดประจํา  ศาลอาจสั่งใหอายัดเงินเทาจํานวนที่จะชําระเปน

คาอุปการะเลี้ยงดู  หรือคาเลี้ยงชีพเปนรายเดือน  แลวใหผูมีหนาที่จายเงินดังกลาวนําเงินมาวางศาลแทน

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

เมื่อความปรากฏตอศาลเองหรือผูมีสิทธิไดรับคาอุปการะเลี้ยงดูหรือคาเลี้ยงชีพรองตอศาลวา

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลเรียกตัวมาสอบถาม หากปรากฏเปนความจริงให

ศาลวากลาวตักเตือนใหปฏิบัติตามคําส่ังศาล 



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําตักเตือนของศาลตามวรรคสองโดยไมมีเหตุ 

อันสมควร  ศาลมีอํานาจออกหมายจับและสั่งใหกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาไวจนกวาลูกหนี้จะนําเงิน

คาอุปการะเลี้ยงดูหรือคาเลี้ยงชีพมาชําระหรือวางศาล  แตหามมิใหกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาแตละคร้ัง

เกินกวาสิบหาวันนับแตวันจับหรือกักขัง  แลวแตกรณี  เวนแตจะไดรับการปลอยชั่วคราว 

มาตรา ๑๖๓ ในคดีที่มีการรองขอใหศาลส่ังใหบุคคลเปนคนไรความสามารถ  ถาศาล

เห็นสมควรอาจสั่งใหแพทยหรือจิตแพทยตรวจพิเคราะหทางกายหรือทางจิตบุคคลที่ขอใหเปนคน 

ไรความสามารถ  หรือส่ังใหนกัสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา  หรือเจาพนักงานอื่นจัดทํารายงานสภาพ

ครอบครัว  สภาวะความเปนอยูหรือสัมพันธภาพระหวางผูไรความสามารถกับผูขอเปนผูอนุบาล   

แลวรายงานศาลเพื่อประกอบการพิจารณาคดี 

ในกรณีศาลมีคําส่ังต้ังผูอนุบาลถาศาลเห็นสมควรเพื่อคุมครองสวัสดิภาพและทรัพยสินของ 

ผูไรความสามารถ  ศาลจะมีคําส่ังต้ังนักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา  หรือเจาพนักงานอื่นทําหนาที่

กํากับดูแลการใชอํานาจของผูอนุบาลเกี่ยวแกตัวผูไรความสามารถหรือทรัพยสินของผูไรความสามารถ

หรือคาอุปการะเลี้ยงดูและการรักษาพยาบาลผูไรความสามารถก็ไดแลวใหเจาพนักงานที่ไดรับแตงต้ัง

รายงานใหศาลทราบตามระยะเวลาที่เห็นสมควรหรือตามที่ศาลส่ัง  แลวแตกรณี 

ใหแพทย  จิตแพทย  นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา  หรือเจาพนักงานอื่นที่ศาลส่ังตามวรรคหนึ่ง

และวรรคสองไดรับคาตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด  โดยความเหน็ชอบ

จากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๖๔ ในคดีที่รองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเกี่ยวกับผูใชอํานาจปกครองหรือ

รองขอต้ังผูปกครองผูเยาว  ถาศาลเห็นสมควรหรือคูความรองขอ  ศาลจะมีคําส่ังหรือกําหนดเง่ือนไขเปน

การชั่วคราวใหผูจะใชอํานาจปกครองหรือผูที่จะเปนผูปกครองทดลองปกครองเลี้ยงดูผูเยาวนั้นเปนการ

ชั่วคราวกอนเปนระยะเวลาไมเกินหกเดือนก็ได  และใหศาลส่ังใหผูอํานวยการสถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยู

ในเขตอํานาจ  นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา  หรือเจาพนักงานอื่นเปนผูกํากับการทดลองปกครองเลี้ยงดู

ผูเยาวแลวรายงานใหศาลทราบตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร 



หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในการพิจารณารายงานของผูอํานวยการสถานพินิจ  นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยาหรือ 
เจาพนักงานอื่นตามวรรคหนึ่ง  ถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบุคคลดังกลาวมาแถลงขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได  
เมื่อปรากฏวาผูที่จะใชอํานาจปกครองหรือจะเปนผูปกครองมีความเหมาะสมใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําส่ังใหเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง  แลวแตกรณี 

หมวด  ๑๔ 
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย 

 

 

มาตรา ๑๖๕ ในคดีครอบครัวที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนอกจากการพิจารณา
พิพากษาคดีจะอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในหมวด  ๑๓  แลว  ยังอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติ 
ในหมวดนี้ดวย 

มาตรา ๑๖๖ การดําเนินคดีครอบครัวที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใหผูอํานวยการ
สถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยูในเขตอํานาจมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับอํานาจและหนาที่ของพนักงาน
อัยการที่มีอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๖๗ เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับคําฟองหรือคํารองขอใด ๆ  ในคดีครอบครัว 
ที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย  ใหศาลแจงใหผูอํานวยการสถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยูในเขต
อํานาจทราบ 

เมื่อไดรับแจงจากศาลตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูอํานวยการสถานพินิจประมวลและรายงาน
เกี่ยวกับความเปนอยูของครอบครัว  สวัสดิภาพ  ความประสงคหรือประโยชนสูงสุดของผูเยาวและ
ขอเท็จจริงอื่นและเสนอความเห็นตอศาลโดยไมชักชา  เมื่อศาลไดรับความเห็นของผูอํานวยการสถาน
พินิจแลว  ใหศาลแจงความเห็นนั้นใหคูความทราบ  คูความมีสิทธิที่จะแถลงคัดคานและนําสืบหักลางได 

มาตรา ๑๖๘ กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีครอบครัวที่ผูเยาวมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสีย  ใหศาลฟงความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยูในเขตอํานาจ  เมื่อไดรับ
ความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจแลว  ใหศาลแจงความเห็นนั้นใหคูความทราบ  ในกรณีเชนวานี้
คูความมีสิทธิที่จะแถลงคัดคานและนําสืบหักลางได 

มาตรา ๑๖๙ ศาลมีอํานาจต้ังผูอํานวยการสถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยูในเขตอํานาจเปนผูกํากับ
การปกครอง  และใหผูกํากับการปกครองมีอํานาจหนาที่สอดสองวาบิดา  มารดา  หรือผูปกครองของ



หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ผูเยาวไดใชอํานาจปกครองเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของผูเยาวหรือไม  และใหมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่
ศาลมอบหมาย  รวมทั้งรวบรวมและรายงานขอเท็จจริงและการปฏิบัติหนาที่ของผูกํากับการปกครองตอ
ศาลเปนคร้ังคราวหรือภายในกําหนดเวลาที่ศาลส่ัง 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกผูอนุบาลของผู เยาวซ่ึงเปนคนไรความสามารถ  
หรือผูพิทักษของผูเยาวซ่ึงเปนคนเสมือนไรความสามารถโดยอนุโลม 

ในระหวางการกํากับการปกครองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หากผูอยูใตการกํากับ 

การปกครองเห็นวาการกระทําหรือคําวินิจฉัยของผูกํากับการปกครองไมเปนไปเพื่อสวัสดิภาพและอนาคต

ของผูเยาว  หรือตามที่ศาลมอบหมาย  ผูอยูใตการกํากับการปกครองอาจรองตอศาลที่ส่ังต้ังผูกํากับ 

การปกครองภายในกําหนดสิบหาวันนับต้ังแตวันที่ไดทราบการกระทําหรือคําวินิจฉัยนั้น  ในกรณีเชนวานี้ 

ใหศาลมีอํานาจสั่งแกไขการกระทําหรือส่ังยืน  กลับ  หรือแกไขคําวินิจฉัยของผูกํากับการปกครองหรือ

ส่ังการอยางอื่นตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๗๐ ในกรณีที่ศาลจะต้ังผูปกครองของผูเยาว  ถาผูเยาวไมมีบิดา  มารดา  หรือบิดา  

มารดาถูกถอนอํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองของผูเยาวส้ินสุดลง  หรือมีเหตุจะถอนผูปกครอง

ของผูเยาว  และศาลเห็นวาไมมีผูเหมาะสมที่จะปกครองผูเยาวหรือจัดการทรัพยสินของผูเยาว  ศาลจะต้ัง

ผูอํานวยการสถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยูในเขตอํานาจหรือครอบครัวอุปถัมภตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองเด็ก  หรือบุคคลอื่นใด  เปนผูปกครองผูเยาวหรือผูจัดการทรัพยสินของผูเยาวก็ได 

หมวด  ๑๕ 
การพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพ 

 

 

มาตรา ๑๗๑ ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการดําเนินคดีคุมครอง

สวัสดิภาพ  ทั้งนี้  เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีดังกลาวเปนไปโดยประหยัด  สะดวก  รวดเร็ว

และเที่ยงธรรม  โดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของเด็กและเยาวชนนั้นเปนสําคัญ 

มาตรา ๑๗๒ ผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิรองขอใหศาลเยาวชนและ

ครอบครัวที่ตนมีถ่ินที่อยูหรือมีภูมิลําเนาหรือศาลที่มูลเหตุดังกลาวเกิดข้ึนออกคําส่ังกําหนดมาตรการ

หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวได 



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมอยูในสภาพหรือวิสัยที่จะรองขอตาม

วรรคหนึ่งได  ญาติ  พนักงานสอบสวน   พนักงานอัยการ  พนักงานเจาหนาที่  องคการซึ่งมีหนาที่ 

ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  หรือองคการซึ่งมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน  สตรี  

ผูสูงอายุ  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  ครอบครัว  หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหายจะกระทําการ

แทนก็ได 

มาตรา ๑๗๓ เมื่อศาลไดรับคํารองขอตามมาตรา  ๑๗๒  แลว  ใหทําการไตสวนโดยมิชักชา  

และไมตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาอยางเครงครัดในระหวางการไตสวน  

ถาศาลเห็นวาผูรองขอไมควรเผชิญหนากับผูที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําดวยความรุนแรง  ศาลอาจสั่ง

ใหบุคคลดังกลาวออกนอกหองพิจารณาหรือใชวิธีการอื่นใดเพื่อลดการเผชิญหนา  และใหนําบทบัญญัติ

มาตรา  ๑๐๘  และมาตรา  ๑๑๑  มาใชบังคับแกการไตสวนโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗๔ ในกรณีปรากฏวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณนาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย  

จิตใจ  หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพโดยหามผูถูก

กลาวหาเสพสุราหรือส่ิงมึนเมา  เขาใกลที่อยูอาศัยหรือที่ทํางานของผูรอง  ใชหรือครอบครองทรัพยสิน  

หรือกระทําการใดอันอาจนําไปสูความรุนแรงในครอบครัวเปนระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร  แตทั้งนี้ตอง

ไมเกินกวาหกเดือน  และศาลอาจกําหนดใหผูถูกกลาวหาเขารับคําปรึกษาแนะนําจากศูนยใหคําปรึกษา

แนะนําหรือสถานพยาบาลหรือหนวยงานตามที่ศาลกําหนด 

ในกรณีศาลส่ังตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลมีคําส่ังใหนักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา  พนักงาน

เจาหนาที่  หรือเจาพนักงานอื่นติดตามกํากับใหผูถูกกลาวหาปฏิบัติตามคําส่ังและรายงานใหศาลทราบ

ตามระยะเวลาที่เห็นสมควรและจะสั่งใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

มาศาลเพื่อสอบถามความเปนไปหรือการปฏิบัติตามคําส่ังศาลก็ได 

คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด  แตถาพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปศาล 

มีอํานาจสั่งแกไขคําส่ังเดิมได  

มาตรา ๑๗๕ เมื่อศาลเห็นวาผูรองมีสวนกอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวและจําเปน 

ตองไดรับการชวยเหลือ  บําบัดรักษา  ศาลอาจสั่งใหผูรองเขารับคําปรึกษาแนะนําหรือเขารับการอบรม

หรือบําบัดรักษาหรือฟนฟูจากศูนยใหคําปรึกษาแนะนําหรือสถานพยาบาลหรือหนวยงานหรือองคการ



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ซ่ึงมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  หรือครอบครัวตาม

ระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ในกรณีศาลมีคําส่ังตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา  ๑๗๔  วรรคหนึ่ง  ใหศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา  

สถานพยาบาล  หนวยงาน  หรือองคการซ่ึงมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ   

ผูพิการหรือทุพพลภาพ  หรือครอบครัวไดรับคาตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล

ยุติธรรมกําหนด  โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๑๗๖ ใหศาลแจงคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพไปยังเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

ที่ผูถูกกลาวหามีถ่ินที่อยูหรือภูมิลําเนาในเขตอํานาจเพื่อทราบ   
ในกรณีผูถูกกลาวหาจงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพโดยไมมีเหตุอันสมควร  

ศาลมีอํานาจออกหมายจับผูถูกกลาวหามาขังจนกวาจะปฏิบัติตามคําส่ังแตไมเกินกวาหนึ่งเดือน   
ถาผูถูกกลาวหาไดรับการปลอยชั่วคราว  ศาลอาจกําหนดเง่ือนไขใหผูถูกกลาวหาปฏิบัติในระหวางการ
ปลอยชั่วคราวก็ได 

มาตรา ๑๗๗ เมื่อผูถูกกลาวหาหรือผูรองไดปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ
ครบถวนแลว  คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพเปนอันส้ินสุด   

กอนครบระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ผูถูกกลาวหาหรือผูรองมีสิทธิ 
ย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังยุติการคุมครองสวัสดิภาพได 

มาตรา ๑๗๘ ในระหวางมีคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพศาลจะกําหนดใหฝายที่ตองรับผิดจาย 
คาอุปการะเลี้ยงดูใหแกอีกฝายตามที่เห็นสมควรได  ในกรณีไมมีการจดทะเบียนสมรสใหศาลมีอํานาจ
กําหนดเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนตามสมควรแกฐานะใหแกผูเสียหายหรือสมาชิกในครอบครัวได 

มาตรา ๑๗๙ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบดวยกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก  
ใหเด็กหรือผูปกครองของเด็กนั้นรองขอใหศาลออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพตามหมวดนี้ได  โดยใหนํา
บทบัญญัติมาตรา  ๑๕๕  มาตรา  ๑๕๖  มาตรา  ๑๗๒  มาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  มาตรา  ๑๗๖  
มาตรา  ๑๗๗  และมาตรา  ๑๗๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๑๖ 
อุทธรณ 

 

 

มาตรา ๑๘๐ คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดพิพากษาหรือมีคําส่ังแลวใหอุทธรณ 
คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไปยังศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

วิธีพิจารณาความเหมือนคดีธรรมดา  เวนแตในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดพิพากษาหรือมีคําส่ัง
กําหนดวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดใหใชวิธีการตามมาตรา  ๗๔  (๑)  และ  (๕)  แหงประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา  ๑๔๒  เวนแตในกรณีที่การใช

วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนนั้นเปนการพิพากษาหรือมีคําส่ังใหสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อ

ฝกอบรมมีกําหนดระยะเวลาเกินสามป 

(๓) กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา  ๑๔๓  เวนแตการฝกอบรมนั้น 

มีกําหนดระยะเวลาขั้นสูงเกินสามป 

มาตรา ๑๘๑ ในคดีซ่ึงหามอุทธรณตามมาตรา  ๑๘๐   ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชน 

และครอบครัวกลาง  หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  หรือผูพิพากษาหัวหนา

ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสู 

ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคและอนุญาตใหอุทธรณ  ก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป 

มาตรา ๑๘๒ ใหประธานศาลอุทธรณและประธานศาลอุทธรณภาคจัดต้ังแผนกคดีเยาวชน

และครอบครัวข้ึนในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาคแผนกเดียวหรือหลายแผนกตามความจําเปน   

เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่มีอุทธรณจากศาลเยาวชนและครอบครัว 

หมวด  ๑๗ 
ฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๘๓ คดีที่ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

ไดพิพากษาหรือมีคําส่ัง  ใหฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไปยังศาลฎีกาไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

วาดวยวิธีพิจารณาความเหมือนคดีธรรมดา  เวนแตกรณีที่ตองหามมิใหอุทธรณตามมาตรา  ๑๘๐ 

มาตรา ๑๘๔ ใหประธานศาลฎีกาจัดต้ังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวข้ึนในศาลฎีกาแผนก

เดียวหรือหลายแผนกตามความจําเปน  เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่มีฎีกาจากศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณ

ภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 



หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๑๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๑๘๕ ผูใดเปนเจาพนักงานมีตําแหนงหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และ 
ไดรูความลับของผูอื่นเพราะการปฏิบัติการตามตําแหนงหนาที่  กระทําการโดยประการใด ๆ  อันมิชอบ
ดวยหนาที่ใหผูอื่นลวงรูความลับนั้น  โดยประการที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๘๖ ผูใดชวยเหลือหรือกระทําดวยประการใด ๆ  ใหเด็กหรือเยาวชนหลบหนีไป
จากการควบคุมของเจาพนักงาน  ซ่ึงควบคุมไวระหวางสอบสวน   ระหวางพิจารณาคดี  หรือเพื่อ
ฝกอบรมตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน 
สองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงาน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือ
ปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๘๗ ผูใดเปนเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ตามมาตรา  ๔๘  (๑)  หรือ  (๒)  หรือ
มาตรา  ๕๑  (๑)  หรือ  (๒)  ขัดขืนไมยอมใหผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ  ผูชวย
พนักงานคุมประพฤติ  หรือนักสังคมสงเคราะหเขาไปในสถานที่ดังกลาวในระหวางเวลาที่บัญญัติไว 
ในมาตรา  ๔๘  หรือมาตรา  ๕๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๑๘๘ ผูใดเปนเจาของหรือผูครอบครอง  หรือเปนผูอยูในสถานที่ตามมาตรา  ๔๘  
(๑)  หรือ  (๒)  หรือมาตรา  ๕๑  (๑)  หรือ  (๒)  ไมยอมตอบคําถามของผูอํานวยการสถานพินิจ  
พนักงานคุมประพฤติ  ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ  หรือนักสังคมสงเคราะหโดยไมมีเหตุอันสมควร  
หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  

มาตรา ๑๘๙ ผูใดเปนครู  อาจารย  หรือผูจัดการสถานศึกษาตามมาตรา  ๔๘  (๓)  ไมยอม
ตอบคําถามของผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ  หรือผูชวยพนักงานคุมประพฤติโดย 
ไมมีเหตุอันสมควร  หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ  ตองระวางโทษปรบัไมเกินหาพันบาท  

มาตรา ๑๙๐ ผูใดเปนครู   อาจารย   หรือผู จัดการสถานศึกษาไมยอมทํารายงานตาม 
มาตรา  ๔๘  (๓)  หรือทํารายงานเท็จ  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๑๙๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ  
ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ  หรือนักสังคมสงเคราะห  ซ่ึงใชอํานาจตามมาตรา  ๔๘  (๔)  หรือ 
มาตรา  ๕๑  (๓)  แลวแตกรณี  โดยไมมีเหตุอันสมควร  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  



หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๙๒ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๓๐  มาตรา  ๑๓๖  หรือมาตรา  ๑๕๓  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๙๓ ใหศาลเยาวชนและครอบครัวที่จัดต้ังข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เปนศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คาง 
การพิจารณาอยูในศาลเยาวชนและครอบครัวดังกลาวไดตอไป 

มาตรา ๑๙๔ ใหสถานพินิจตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๓๔  เปนสถานพินิจตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๙๕ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวที่จัดต้ังข้ึนกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และบรรดาอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
ดังกลาวไปเปนของศาลเยาวชนและครอบครัวและของเจาหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี   

มาตรา ๑๙๖ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับราชการของสถานพินิจที่จัดต้ังข้ึนกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และบรรดาอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของสถานพินิจดังกลาวไปเปน
ของสถานพินิจ   หรือของเจาหนาที่ของสถานพินิจตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี  

มาตรา ๑๙๗ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  และเงิน
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวที่จัดต้ังข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ไปเปนของศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๙๘ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  และเงิน
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวกับสถานพินิจที่จัดต้ังข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของ
สถานพินิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙๙ ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  รองอธิบดี  ผูพิพากษาศาล

เยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนา

คณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เลขานุการศาล

เยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  ผูพิพากษาอาวุโสใน
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ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด   

ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  และผูพิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว   

ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง  รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชน

และครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาศาลเยาวชน

และครอบครัวกลาง  เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด  ผูพิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัด  ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  และผูพิพากษาสมทบใน

ศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 
ใหผูพิพากษาหัวหนาศาล  ผูพิพากษาอาวุโส  ผูพิพากษาหัวหนาคณะ  ผูพิพากษาและ 

ผูพิพากษาสมทบในแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนผูพิพากษาหัวหนาศาล  ผูพิพากษาอาวุโส  ผูพิพากษาหัวหนาคณะ   
ผูพิพากษา  และผูพิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี  

ใหผูพิพากษาสมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
ทั้งนี้  ไมใหนับวาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาสมทบดังกลาวเปนวาระการดํารงตําแหนง 
ตามมาตรา  ๒๕  วรรคสาม 

มาตรา ๒๐๐ บทบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดอางถึงศาลเยาวชน
และครอบครัว  และสถานพินิจตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ   
หรือคําส่ังนั้นอางถึงศาลเยาวชนและครอบครัวและสถานพินิจตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๐๑ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังที่
ออกตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ขอบังคับ  
ระเบียบ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๐๒ ใหแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซ่ึงเปดทําการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับเปนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  โดยมีเขตอํานาจเชนเดียวกับแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวดังกลาว  และใหยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้น  แลวใหโอนบรรดาคดีที่คาง 
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การพิจารณาในแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกลาวไปพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดที่จัดต้ังข้ึนแทน 

ใหโอนบรรดากิจการทรัพยสิน  หนี้  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  และงบประมาณในสวนที่
เกี่ยวกับแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกลาวไปเปนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดที่จัดต้ังข้ึน 

มาตรา ๒๐๓ ใหกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชน  ผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงาน 
คุมประพฤติ  พนักงานสังคมสงเคราะห  และผูชวยพนักงานคุมประพฤติที่ไดรับการแตงต้ังตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชน  ผูอํานวยการสถานพินิจ  
พนักงานคุมประพฤติ  นักสังคมสงเคราะห  และผูชวยพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้  
แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๐๔ ใหสถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  และสถานแนะนําทางจิตที่ไดรับอนุญาต

ใหจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๓๔  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนสถานศึกษา  สถานฝกและอบรม  

และสถานแนะนําทางจิตที่ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๐๕ ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๒๑  มาใชบังคับภายในสองป 

นับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้  โดยในระหวางนั้นใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาใชบังคับ

จนกวาคดีจะถึงที่สุด 

มาตรา ๒๐๖ พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบถึงการดําเนินคดีใด ๆ  ที่ไดกระทําไปแลว

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  สวนการดําเนินคดีใดที่ยังมิไดกระทําจนลวงพนกําหนดเวลาที่

จะตองกระทาํตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนพระราชบัญญัตินี้  แตยังอยูในกําหนดเวลาที่อาจกระทําได

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหดําเนินคดีนั้นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันไดมีการแยกศาลยุติธรรม 

ออกจากกระทรวงยุติธรรม  โดยมีสํานักงานศาลยุติธรรมเปนหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ   

และกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  สมควรปรับปรุง

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวใหสอดคลอง 

กับอํานาจหนาท่ีและโครงสรางใหม  ประกอบกับสมควรปรับปรุงในสวนท่ีเกี่ยวกับการใหความคุมครองสิทธิ  

สวัสดิภาพ  และวิธีปฏิบัติตอเด็ก  เยาวชน  สตรี  และบุคคลในครอบครัว  รวมทั้งในสวนของกระบวนการ

พิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว  เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก   

และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


