พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534
หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
มาตรา 20 อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปน ผูรับผิดชอบงาน
ของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร โดยใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนและ อธิบดีผูพิพากษาตามที่บัญญัติไวในพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม
หมวด 3 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
มาตรา 39 ทัณฑที่จะลงแกเด็กและเยาวชนซึ่งอยูในความควบคุมของ สถานพินิจ
ใหมีดังตอไปนี้
(1) เฆี่ยนไมเกินสิบสองที
(2) ทํางานหนัก
(3) ตัดประโยชนและความสะดวกที่สถานพินิจอํานวยใหบางประการ
หมวด 4 การสอบสวนคดีอาญา
มาตรา 55 เมื่อผูอํานวยการสถานพินิจไดรับตัวเด็กหรือเยาวชนตาม มาตรา 50 แลว
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) สั่งใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะขอเท็จจริงตาม มาตรา 34 (1) เวนแต
ใน

คดีอาญา ซึ่งมีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุก

ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูอํานวย
การสถาน พินิจเห็นวาการสืบเสาะขอเท็จจริงดังกลาวไมจําเปนแกคดี จะ
สั่งงดการสืบ เสาะขอเท็จจริงนั้นเสียก็ได แลวใหแจงไปยังพนักงานสอบ
สวนที่เกี่ยวของ
(2) ทํารายงานในคดีที่มีการสืบเสาะเพื่อแสดงถึงขอเท็จจริงตาม มาตรา 34
(1) และแสดงความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็ก หรือ
เยาวชน

แลวสงรายงานและความเห็นนั้นไปยังพนักงานสอบสวน หรือ

พนักงาน อัยการ แลวแตกรณี และถามีการฟองรองเด็กหรือเยาวชนตอ
ศาล ใหเสนอ รายงานและความเห็นนั้นตอศาลพรอมทั้งความเห็นเกี่ยวกับ
การลงโทษ หรือ การใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนดวย

(3) ในกรณีที่ไมไดปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนไปชั่วคราวหรือไมไดมอบ ตัวเด็ก
หรือเยาวชนไวกับบุคคลหรือองคการตาม มาตรา 50 ใหเด็กหรือ เยาวชน
ไดรับการปฏิบัติ

ดังตอไปนี้

(ก) ทําความสะอาดรางกายและเปลี่ยนเครื่องแตงกาย
(ข) ใหแพทยตรวจรางกายและถาเห็นสมควรใหจิตแพทยตรวจ
จิตใจ ดวย
(ค) ถาปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวย ซึ่งควรจะไดรับการรักษา
พยาบาลกอนดําเนินคดี ใหมีอํานาจสั่งใหไดรับการรักษาพยาบาลในสถาน
พินิจ หรือสถานพยาบาลอื่นตามที่เห็นสมควร ในกรณีเชนวานี้ใหแจงไปยัง
พนักงาน สอบสวน หรือพนักงานอัยการที่เกี่ยวของ
หมวด 6 การฟองคดีอาญา
มาตรา 63* ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิด เมื่อผูอํานวยการสถาน
พินิจพิจารณาโดยคํานึงถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติสติ ปญญา การศึกษาอบรม
สุขภาพภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ตลอดจนสิ่ง แวดลอมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน
และพฤติการณตาง ๆ แหงคดีแลวเห็นวา เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตามเปนคนดีไดโดย
ไมตองฟองและเด็กหรือเยาวชน

นั้นยินยอมที่จะอยูในความควบคุมของสถานพินิจดวย

แลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจแจงความเห็นไปยังพนักงานอัยการ
เห็นชอบดวย ใหมีอํานาจสั่งไมฟองเด็ก

ถาพนักงานอัยการ

หรือเยาวชนนั้นไดคําสั่งไมฟองของพนักงาน

อัยการ นั้นใหเปนที่สุด
การควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหนึ่ง
ผูอํานวยการสถานพินิจเห็นสมควร แตตองไมเกินสองป
บังคับแกการกระทําความผิดอาญา

ใหมีกําหนด เวลาตามที่

บทบัญญัติ มาตรา นี้มิใหใช

ที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวให

จําคุกเกินกวาหาปขึ้นไป
มาตรา 64* หามมิใหผูเสียหายฟองคดีอาญาซึ่งมีขอหาวาเด็กหรือเยาวชน

กระทํา

ความผิดตอศาลเยาวชนและครอบครัว เวนแตจะขอไดรับอนุญาตจาก ผูอํานวยการสถาน
พินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูใ นเขตอํานาจ เมื่อผูอํานวยการสถานพินิจ ไดรับการรองขอ
ของผูเสียหายที่จะฟองคดี อาญาตามวรรคหนึ่งแลวใหผูอํานวยการสถานพินจ
ิ ดําเนินการ
สืบสวนและสอบ สวนวาขอกลาวหานั้นมีมูลสมควรอนุญาตใหผูเสียหายฟอง หรือไมแลว
แจงให ผูเสียหายทราบวาอนุญาตใหฟองหรือไมอนุญาตใหฟอง
ในกรณีที่ผูอํานวยการสถานพินิจไมอนุญาตใหฟอง ผูเสียหายจะรองตอ ศาลขอใหสั่ง

อนุญาตก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหศาลเรียกผูอํานวยการสถานพินิจ มาสอบถาม แลวสั่ง
ตามที่เห็นสมควร คําสั่งศาลใหเปนที่สุด
เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟองของผูเสียหายแลว ใหผูอํานวย การสถานพินิจ
ดําเนินการตาม มาตรา 55 ตามควรแกกรณี

หมวด 7 การพิจารณาคดีอาญา
มาตรา 74 ถาศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นวา จําเลยไมควรฟง
คําใหการของพยานในตอนหนึ่งตอนใด

ศาลมีอํานาจสั่งให จําเลยออกไปนอกหอง

พิจารณาได แตเมือ
่ ศาลสั่งใหจําเลยกลับเขามาฟงการ พิจารณา ใหศาลแจงขอความที่
พยานเบิกความไปแลวใหจําเลยทราบเทาที่ ศาลเห็นสมควร
มาตรา 78 ในการพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย ใหศาลที่มี อํานาจพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวถือวาอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม
สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของ จําเลย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวง
เกี่ยวกับจําเลย และของบิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่จําเลยอาศัยอยู หรือบุคคล
ที่ใหการศึกษา หรือใหทําการงาน หรือมีความเกี่ยวของเปนประเด็นที่จะตองพิจารณา
ดวย
มาตรา 82 ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชน
ความผิด ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคํานึงถึง

กระทํา

สวัสดิภาพและ

อนาคตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งควรจะไดรับการฝกอบรมสั่งสอน และสงเคราะหใหกลับ
ตัวเปนพลเมืองดียิ่งกวาการที่จะลงโทษ

และในการ พิพากษาคดีนั้นใหศาลคํานึงถึง

บุคลิกลักษณะ สุขภาพ และภาวะแหงจิตของเด็ก

หรือเยาวชนซึ่งแตกตางกันเปนคนๆ

ไป และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใชวิธี การสําหรับเด็กหรือเยาวชนใหเหมาะสมกับตัว
เด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ เฉพาะเรื่อง แมเด็กหรือเยาวชนนั้นจะไดกระทําความผิด
รวมกัน

หมวด 8 การพิพากษาคดีอาญา
มาตรา 99*
และเยาวชนแลว

เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลงโทษหรือใชวิธีการ สําหรับเด็ก
และตอมาความปรากฏแกศาลเอง

หรือปรากฏจากรายงานของ

ผูอํานวยการสถานพินิจ หรือผูปกครองโรงเรียนหรือสถานกัก และอบรมหรือสถานฝกและ
อบรมของสถานพินิจ หรือปรากฏจากคํารองของ บิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่ง
เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูหรือสถานศึกษา หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนําทาง
จิตตาม มาตรา 20 (2) วาขอ เท็จจริงหรือพฤติการณตาม มาตรา 78 และ มาตรา 82 ได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถาศาลเยาวชนและครอบครัวที่พิพากษาหรือมีคําสั่ง

หรือที่มี

เขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนนั้นกําลังรับโทษ หรือถูกควบคุมตัวอยูเห็นวามีเหตุ
อันสมควรก็ใหมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษา
หรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนได

หรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ

ในกรณีที่ศาลที่แกไข เปลี่ยนแปลงไมใชศาลที่

พิพากษาหรือมีคําสั่งใหแจงใหศาลที่พิพากษา

หรือมีคําสั่งทราบและถาโทษหรือ

วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่กําหนดในภายหลังหนักกวาโทษ หรือวิธีการสําหรับเด็ก
และเยาวชนที่เด็กหรือเยาวชนนั้นไดรับอยู

เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณ ฎีกา

คําพิพากษาหรือคําสั่งที่แกไขเปลี่ยน แปลงนั้นได
ในคดีที่ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาไดพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสงตัวเด็ก
เยาวชนซึ่งเปนจําเลยไปกักและอบรมหรือฝกและอบรมยังสถานพินิจ

หรือ

ใหศาลเยาวชน

และครอบครัวที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณ

ฎีกาคํา

พิพากษาหรือคําสั่งที่แกไขเปลี่ยนแปลงนั้นได
ในคดีที่ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา

ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสงตัวเด็ก หรือ

เยาวชนซึ่งเปนจําเลยไปกักและอบรมหรือฝกและอบรมยังสถานพินิจ ใหศาลเยาวชนและ
ครอบครัวที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็ก

หรือเยาวชนซึ่งเปนจําเลยถูกควบคุมตัวอยู

มีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยว กับวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการในวรรคหนึ่ง
มาตรา 100 ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนจําเลยไม มีความผิดและ
ปลอยเด็กหรือเยาวชนไป ถาศาลเห็นวามีเหตุอันสมควรจะ กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความ
ประพฤติของเด็ก

หรือเยาวชนนั้นดวยก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพือ
่ คุมความ

ประพฤติขอเดียว หรือหลายขอไวใน คําพิพากษา ดังตอไปนี้

(1) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจ ใหเด็กหรือ
เยาวชนประพฤติชั่ว
(2) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตจะมี
เหตุจําเปนหรือไดรับอนุญาตจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคล ที่เด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยูดว
(3) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่ ศาลเห็น
ไมสมควร
(4) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนกระทําการใด อันจะจูงใจใหเด็กหรือ เยาวชนนั้น
ประพฤติชั่ว
(5) ใหเด็กหรือเยาวชนไปรายงานตัวตอศาลหรือพนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงาน
สังคมสงเคราะหที่ผูอํานวยการสถานพินิจมอบหมายเปนครั้งคราว
(6) ใหเด็กหรือเยาวชนไปศึกษา เขารับการฝกอบรม หรือประกอบ อาชีพเปน
กิจจะลักษณะ
ในการกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหศาลกําหนดระยะเวลาที่จะให เด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย แตตองไมเกินกวาเด็กหรือ เยาวชนนั้นมีอายุครบ
ยี่สิบสี่ปบริบูรณ
เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามวรรคหนึ่งนั้น ถาภายหลังความปรากฏ แก
ศาลเอง หรือปรากฏจากรายงานของบุคคลตาม มาตรา 101 วรรคหนึ่งวา
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติ เด็ก
หรือเยาวชนนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร อาจแกไขเพิ่ม เติมหรือเพิก
ถอนขอหนึ่งขอใดหรือทุกขอก็ไดหรือจะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ ได
มาตรา 101

เมื่อศาลไดกําหนดเงื่อนไขตาม มาตรา 100 แลว ใหเปน หนาที่ของ

พนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานสังคมสงเคราะหที่ผูอํานวยการ สถานพินิจ
มอบหมายที่จะสอดสองและทํารายงานเสนอตอศาล
ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด

ศาลมีอํานาจออก

หมายเรียกหรือหมายจับเด็กหรือเยาวชนนั้นมาตักเตือน หรือสงตัว เด็กหรือเยาวชน
นั้นไปกักและอบรมหรือฝกและอบรมในสถานพินิจหรือสถานฝก

และอบรมที่ไดรับ

ใบอนุญาตตาม มาตรา 20 (2) แหงหนึ่งแหงใดเปนเวลาไมเกินหนึ่งปก็ได แตตอง
ไมเกินกวาเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ป บริบูรณ

หมวด 9 การเปลี่ยนโทษ

และการใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน

มาตรา 104* ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจ ใชวิธีการ
สําหรับเด็ก และเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความ ปลอดภัยได
ดังตอไปนี้
(1) เปลี่ยนโทษจําคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยตาม มาตรา 39 (1) แหง
ประมวลกฎหมายอาญา เปนกักและอบรม ซึ่งจะตองกักและอบรมใน สถานกัก
และอบรมของสถานพินิจตามเวลาที่ศาลกําหนด แตตองไมเกินกวา

เด็กหรือ

เยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ
(2) เปลีย
่ นโทษจําคุกเปนการสงตัวไปควบคุมเพื่อฝกและอบรมยังสถานพินิจ
สถานศึกษา หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนําทางจิต ตามเวลา ที่ศาล
กําหนดแตตองไมเกินกวาเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ
(3) เปลี่ยนโทษปรับเปนการคุมความประพฤติ

โดยกําหนดเงื่อนไขขอ เดียวหรือ

หลายขอ ตาม มาตรา 100 ดวยหรือไมก็ได ถาไดกําหนดเงื่อนไข ไวใหนํา
มาตรา 100 วรรคสองและวรรคสามและ มาตรา 101 มาใชบังคับ โดยอนุโลม
หลักเกณฑวิธีการกักและอบรม

หรือการฝกและอบรมเด็กหรือเยาวชนให

เปนไปที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ศาลไดพิจารณาความหนักเบาแหงขอหา
และพฤติการณแหงคดี แลวเห็นวาควรจะกักตัวหรือควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนตาม
(1) หรือ (2) ตอไปหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณแลว ให
ศาลระบุในคําพิพากษาใหสงตัวไปจําคุกไวในเรือนจําตามเวลาที่ศาลกําหนด
มาตรา 106* คดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษา ใหรอการกําหนด โทษหรือรอการ
ลงโทษเด็กหรือเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได แมวา
(1)

เด็กหรือเยาวชนนั้นไดเคยรับโทษจําคุกหรือโทษอยางอืน
่ ตามคํา พิพากษามา
กอนแลว

(2)

โทษจะลงแกเด็กหรือเยาวชนเปนโทษอยางอื่นนอกจากโทษจําคุก

(3)

ศาลจะกําหนดโทษจําคุกเกินกวาสองป

หมวด 12 อุทธรณ
มาตรา 121* คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดพิพากษาหรือมีคําสั่งแลว ใหอุทธรณ
คําพิพากษาหรือคําสัง่ นั้นไปยังศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคไดตาม บทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความเหมือนคดีธรรมดา
เยาวชนและครอบครัว

เวนแตใน กรณีที่ศาล

ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการสําหรับ

เด็กและ

เยาวชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) กําหนดใหใชวิธีการตาม มาตรา 74 (1) และ(5) แหงประมวลกฎ หมายอาญา
(2) กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตาม มาตรา 104 เวน

แตในกรณีที่

การใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนนั้นเปนการพิพากษาหรือมีคํา สั่งใหสงเด็ก
หรือเยาวชนไปเพื่อกักและอบรมมีกําหนดระยะเวลาเกินสามป
(3) กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตาม มาตรา 105 เวน แตการกักและ
อบรมนั้นมีกําหนดระยะเวลาขั้นสูงเกินสามป
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 193ทวิ* หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนในปญหา ขอเท็จจริงใน
คดี ซึ่งอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวให จําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับเวนแตกรณีตอไปนี้ใหจําเลยอุทธรณใน

ปญหาขอเท็จจริงได

(1) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือใหลงโทษกักขัง
แทนโทษจําคุก
(2) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก แตศาลรอการลง โทษไว
(3) ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด แตรอการกําหนดโทษ ไว หรือ
(4) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท

