
หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา 

คดีเยาวชนและครอบครัว 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า  “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “เด็ก”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““เด็ก”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๗๓  แห่งประมวล

กฎหมายอาญา  แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๓๘ รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  สําหรับสถานพินิจ
เพื่อทําหน้าที่ 

(๑) ให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการสถานพินิจ 
(๒) ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ  เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนซึ่งได้รับแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  

กรรมการดังกล่าวซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง 

แทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 
ในกรณีที่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้ง

กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนขึ้นใหม่  ให้กรรมการน้ันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  วิธีการสรรหา  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“สถานพินิจใดยังไม่มีสถานที่ควบคุม  ให้ผู้อํานวยการสถานพินิจมีอํานาจส่งตัวเด็กหรือเยาวชน
ไปฝากควบคุมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ยังสถานพินิจอื่นตามที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๙/๑  และมาตรา  ๖๙/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา ๖๙/๑ ในกรณีเด็กกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  โดยความผิดนั้น
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น  หากเป็น 
การกระทําคร้ังแรก  ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนกังานนั้นเรียกเด็ก  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคล
หรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วย  มาว่ากล่าวตักเตือน  ถ้าเด็กสํานึกในการกระทํา  และบิดา  
มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วย  สามารถดูแลเด็กได้  ก็ให้งดการสอบสวน
และปล่อยตัวไป 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลซ่ึงมีอายุไม่เกินกว่าอายุที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๗๓  
แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย  เว้นแต่บุคคลนั้นกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดอื่นนอกจาก
วรรคหน่ึง  ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวบุคคลน้ันให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  
เพื่อดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ในโอกาสแรกที่กระทําได้  แต่ต้องภายในเวลา
ไม่เกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่บุคคลนั้นมาถึงสถานที่ทําการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 
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ภายใต้บังคับวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ห้ามมิให้ผู้เสียหายฟ้องบุคคลซ่ึงมีอายุไม่เกินกว่าอายุ 
ที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๗๓  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  เป็นคดีอาญาต่อศาลใด 

มาตรา ๖๙/๒ ในกรณีเด็กหรือเยาวชนอยู่ในเกณฑ์ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ให้ดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าวก่อน  เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการได้
หรือทําการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่สําเร็จ  ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนําตัวเด็ก
หรือเยาวชนไปศาล  เพื่อให้ศาลมีคําสั่งเก่ียวกับการควบคุมตัว  และพนักงานอัยการอาจฟ้องคดีได้ภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดหรือภายในสามสิบวันนับแต่ศาลมีคําสั่ง” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๐  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๐ เม่ือพนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ  หรือเด็กหรือเยาวชน 
ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดถูกเรียกมา  ส่งตัวมา  เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง  มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้า
พนักงานสอบสวน  หรือมีผู้นําตัวเด็กหรือเยาวชนน้ันเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน  และคดีนั้นเป็นคดี 
ที่ต้องพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว  ให้พนักงานสอบสวนรีบสอบถามเด็กหรือเยาวชน 
ในเบื้องต้นเพื่อทราบชื่อตัว  ชื่อสกุล  อายุ  สัญชาติ  ถิ่นที่อยู่  สถานที่เกิด  และอาชีพของเด็กหรือเยาวชน  
ตลอดจนชื่อตัว  ชื่อสกุล  และรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลหรือองค์การ 
ซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย  แล้วแจ้งเร่ืองที่เด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาให้บุคคลหรือผู้แทนองค์การ
ดังกล่าวทราบ  โดยให้โอกาสบุคคลหรือผู้แทนองค์การดังกล่าวที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ 
แก่เด็กหรือเยาวชนได้  และแจ้งให้ผู้อํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอํานาจ   
เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๘๒ 

การสอบถามเบ้ืองต้นตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทําในสถานท่ีที่เหมาะสม  โดยไม่เลือกปฏิบัติและ 
ไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้องอยู่ในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเป็นการประจานเด็ก
หรือเยาวชน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงอายุ  เพศ  สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเป็นสําคัญ  และต้องใช้ภาษา 
หรือถ้อยคําที่ทําให้เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย  โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ถ้าเด็ก
หรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสารหรือไม่เข้าใจภาษาไทยก็ให้จัดหาล่ามให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  หรือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่นใดให้ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หากเด็กหรือเยาวชนประสงค์จะติดต่อสื่อสารหรือปรึกษาหารือ
กับบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยและอยู่ในวิสัย
ที่จะดําเนินการได้  ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการให้ตามควรแก่กรณีโดยไม่ชักช้า 

เม่ือพนักงานสอบสวนสอบถามเบื้องต้นแล้ว  หากปรากฏหลักฐานตามสมควรว่าเด็กหรือเยาวชน
น่าจะได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหา  พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคําเด็ก 
หรือเยาวชนในโอกาสเดียวกันก็ได้  แต่ต้องดําเนินการตามมาตรา  ๗๕ 
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มาตรา ๗๑ เ ม่ื อได้ สอบถามเบื้ องต้ นและแจ้ งเ ร่ื องที่ เด็ กหรื อเยาวชนถู กกล่ าวหา 
ตามมาตรา  ๗๐  แล้ว  ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกเรียกมา  ส่งตัวมา  เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง   
มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน  หรือมีผู้นําตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน  
ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามมาตรา  ๑๓๔  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“ให้ที่ปรึกษากฎหมายได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๗ ในระหว่างการสอบสวน  หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับอายุของเด็กที่ถูกจับกุม 
หรือควบคุม  ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจดําเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  แต่หากปรากฏภายหลังว่าบุคคลนั้นมีอายุไม่เกินกว่าอายุที่กําหนดไว้ 
ตามมาตรา  ๗๓  แห่งประมวลกฎหมายอาญาในขณะกระทําความผิดและอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ
หรือองค์การอื่นใด  ให้สถานพินิจหรือองค์การดังกล่าวรายงานให้ศาลทราบ  เพื่อให้ศาลมีคําสั่งปล่อยตัวบุคคลนั้น  
และให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามมาตรา  ๖๙/๑  วรรคสอง  ต่อไป” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๖ ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินห้าปี  ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม  ถ้าปรากฏว่าเด็ก 
หรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทําก่อนฟ้องคดี   
เม่ือคํานึงถึงอายุ  ประวัต ิ ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สภาพร่างกาย  สภาพจิต  อาชีพ  ฐานะ  
และเหตุแห่งการกระทําความผิดแล้ว  หากผู้อํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้น 
อาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  ให้จัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัต ิ  
และหากจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจกําหนดให้บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง   
หรือบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยน 
ความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน  บรรเทา  ทดแทน  หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  หรือเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม  แล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการ
เพื่อพิจารณา  โดยการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชน 
และผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย 
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เม่ือพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อํานวยการสถานพินิจ 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้  ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู  ให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู
หรือสั่งดําเนินคดีต่อไป  และให้ผู้อํานวยการสถานพินิจแจ้งคําสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวน
และผู้เก่ียวข้องทราบ  หากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
หรือเยาวชนแล้ว  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและให้มี
การดําเนินการตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูทันที  พร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบ  ทั้งนี้  แผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู
ต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย 

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ให้ศาลพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร 

ศาลต้องมีคําสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ทั้งนี้  ให้ประธานศาลฎีกา
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อกําหนดเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการของศาลด้วย” 

มาตรา ๑๑ บรรดาระเบียบหรือข้อกําหนดที่ออกตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีระเบียบหรือข้อกําหนดในส่วนที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบหรือข้อกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒ ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่เหมาะสมกับการดําเนินการ
เพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับบทนิยามเก่ียวกับเด็ก  การพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  การนําเด็กและเยาวชนไปฝากควบคุมยังสถานพินิจใกล้เคียง  การว่ากล่าว
ตักเตือนเด็กหรือผู้ซึ่งอายุยังไม่เกินสิบปีรวมถึงบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลหรือผู้แทนองค์การที่เด็กหรือผู้ซึ่ง
อายุยังไม่เกินสิบปีอาศัยอยู่ด้วย  การสอบถามเด็กหรือเยาวชนเบ้ืองต้น  และมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา
ก่อนฟ้อง  ทั้งน้ี  เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


