ศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลพิเศษ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเพื่อให้มีอํานาจใน
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี บุ ค คลบางกลุ่ ม เช่ น เด็ ก หรื อ เยาวชนหรื อ คดี บ างประเภท เช่ น คดี
ครอบครัว คดีคุ้มครองเด็กหรือคดีคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวโดยวิธีพิจารณาคดี
แตกต่างจากศาลธรรมดา แต่ลักษณะของข้อกฎหมายไม่สลับซับซ้อนเหมือนศาลชํานัญพิเศษ

อํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว
๑. คดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทุกข้อหาที่
เด็กหรื อเยาวชนกระทําความผิด ซึ่งเด็กหมายถึง บุคคลซึ่งอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี ส่วนเยาวชน
หมายถึง บุคคลที่อายุเกิน ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี โดยให้ถือเอาอายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่การ
กระทําความผิดดังนั้น บุคคลที่กระทําความผิดทางอาญา และจะต้องถูกดําเนินคดีในศาลเยาวชน
และครอบครัวจึงหมายถึง บุคคลที่อายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด
ฐานใดและอัตราโทษเท่าใด แม้บางเรื่องเด็กและเยาวชนกระทําความผิดกฎหมายพิเศษ ตาม
กฎหมายต้องอยู่ในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษโดยเฉพาะก็ตาม ก็ต้องฟ้องคดีเด็กและเยาวชนนั้น
ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
๒. คดี อาญาที่ ศาลซึ่งมีอํานาจพิ จ ารณาคดี ธ รรมดาได้ โอนมา ตามพระราชบั ญ ญัติ ศ าล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๙๗ วรรค
หนึ่ง เป็นกรณีที่บุคคลที่ได้กระทําความผิดอาญามีอายุพ้นเกณฑ์เยาวชนและคดีอยู่ในอํานาจของ
ศาลธรรมดาโดยหลักแล้วต้องพิจารณาและพิพากษาคดีโดยศาลธรรมดาซึ่งอาจเป็นศาลจังหวัด
หรือศาลแขวงก็ได้แต่ศาลเห็นว่าจําเลยที่กระทําความผิดมีร่างกาย สภาพจิต สติปัญญาและนิสัย
เหมือนเด็กหรือเยาวชนศาลมีอํานาจใช้ดุลพินิจให้โอนคดีไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวที่ มี
อํานาจได้และให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นเด็กหรือเยาวชน
๓. คดีครอบครัว (คดีแพ่ง) ได้แก่คดีแพ่งที่จะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น การ
หมั้น การสมรส คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส อํานาจในการปกครองดูแลบุตร บุตรบุญธรรม การทํา
นิติกรรมของผู้เยาว์คดีเกี่ยวกับการขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
เป็นต้น
๔. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ หมายความว่า คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทําการใด ๆ
ในทางศาลเกี่ ยวกับ การคุ้ มครองสวั สดิ ภ าพเด็ก หรื อ บุ คคลในครอบครั ว ซึ่งจะต้ อ งบั งคั บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว

เจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
๑. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งแก้ไขและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนยิ่ง
กว่าการลงโทษด้วยการให้มีวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นในการค้นหา
สาเหตุที่ทําให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดแล้วดําเนินการแก้ไขที่สาเหตุ
๒. เพื่อคุ้มครองสถาบันครอบครัวและส่วนได้เสียของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว

หลักสําคัญของศาลเยาวชนและครอบครัว
๑. มีผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตร หรือเคยทํางานเกี่ยวข้องกับ
การสงเคราะห์หรืออบรมเด็กร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีจํานวน ๒ คน โดยผู้พิพากษา
สมทบจะต้องเป็นสตรีอย่างน้อย ๑ คน
๒. มีการแยกพิจารณาคดีเด็กต่างหากจากห้องพิจารณาคดีธรรมดา ไม่ปะปนกับผู้ใหญ่ และเป็น
การพิจารณาลับ โดยการพิจารณาจะไม่เคร่งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓. มีก ารสื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ความประพฤติ แ ละค้ น หาสาเหตุ ก ารกระทํ า
ความผิดของเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล
๔. มีการใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา เช่น การคุมความประพฤติ
การรอการลงโทษ การฝึกและอบรม
๕. เพื่อความยืดหยุ่นในการแก้ไขเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องศาลเยาวชนและครอบครัวมี
อํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาได้
๖. ในคดีครอบครัวมุ่งเน้นที่จะให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความ เพื่อ
ความผาสุกของครอบครัวและเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนได้เสียของผู้เยาว์

ศาลเยาวชนและครอบครัวแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่
๑. ฝ่ายตุลาการ มีผู้พ ิพ ากษาประจํา และผู้พ ิพ ากษาสมทบ ซึ่ง ทํา หน้า ที่เกี่ยวกับ การพิจ ารณา
พิพากษาคดีที่อยู่ในเขตอํานาจ
- ผู้พิพากษา คือ ผู้พิพากษาซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการ
ตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้มีอัธยาศัยและ
ความประพฤติเหมาะสมที่จะปกครองและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน และเป็นผู้มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว
- ผู้พิพากษาสมทบ คือ บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรมคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
๑. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒. มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเลี้ยงดูเด็กหรือเคยทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรือ
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว มาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เว้นแต่พื้นฐานความรู้ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคย
เป็นผู้พิพากษาสมทบ
๔. มีความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติอัธยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณา
คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
๕. ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง สมาชิก
รัฐสภาหรือทนายความ ก่อนเข้ารับตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบจะต้องได้รับการอบรมความรู้และผ่าน
การทดสอบในเรื่องเจตนารมณ์และการพิจารณาคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับ
จิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์การให้คําปรึกษาแนะนํา และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และ
ครอบครั ว ตลอดจนหน้ า ที่ ข องตุ ลาการ ทั้ ง นี้ต ามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและระยะเวลาที่ กํ า หนดใน
ระเบียบประธานศาลฎีกา และจะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแผนก
คดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งตนจะเข้าสังกัดแล้วแต่กรณีว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยความเที่ยงธรรม และรักษาความลับในราชการ ผู้พิพากษาสมทบให้ดํารงตําแหน่งคราวละสาม
ปี และจะทรงพระกรุณ า โปรดเกล้า ฯ แต่ งตั้งผู้ที่ พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระให้ดํ ารง
ตําแหน่งต่อไป อีกก็ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ผู้พิพากษาสมทบที่พ้นจาก
ตําแหน่งเนื่องจากครบวาระให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้พิพากษาสมทบคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่
๒. ฝ่ายธุรการ มีผู้อํานวยการศาลและข้าราชการธุรการของศาลทําหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านธุรการ
ของศาลทั่วไป

