การดําเนินคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัว
คดีอาญา ได้แก่ คดีที่เกิดขึ้นจากการกระทําฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทําดังกล่าว
นั้นเป็นความผิดและมีบทลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับความผิดและโทษซึ่งกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่น ๆ เช่น พระราชบัญญัติต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมาย
อื่น ๆ ซึ่งมีโทษในทางอาญา หรือที่พูดกันว่า ฟ้องให้ติดคุก หรือรับโทษอื่น ๆ ในทางอาญา คดีอาญาเป็นคดีที่
เมื่อเกิดขึ้นจะกระทบกระเทือนถึงความสงบสุขของสาธารณชนในชุมชนหรือสังคมนั้น

โทษทางอาญา มีอยู่ ๕ สถาน คือ
๑. ประหารชีวิต จําเลยจะถูกดําเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย
๒. จําคุก จําเลยจะถูกจองจําไว้ในเรือนจํา การคํานวณระยะเวลาจําคุกจะนับวันเริ่มจําคุกรวมเข้าด้วย และ
นับเป็น ๑ วันเต็ม โดยไม่คํานึงถึงจํานวนชัว่ โมง ถ้าระยะเวลาจําคุกกําหนดเป็นเดือนก็นับ ๓๐ วัน เป็นหนึ่งเดือน ถ้า
กําหนดเป็นปีก็คํานวณตามปีปฏิทินในกรณีที่จําเลยถูกต้องขังอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคําพิพากษา ให้นํามาหักออกจาก
โทษจําคุกด้วย
๓. กักขัง จําเลยจะถูกกักขังไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกําหนดไว้แต่ไม่ใช่ที่เรือนจํา
๔. ปรับ ถ้าจําเลยไม่ชําระค่าปรับภายในกําหนดนับแต่วันที่ศาลพิพากษา จะถูกยึดทรัพย์สินหรือถูกกักขังแทน
ค่าปรับ แต่หากศาลมีเหตุสงสัยว่าจําเลยจะไม่ชําระค่าปรับ ศาลอาจสั่งให้กักขังจําเลยแทนค่าปรับไปก่อนก็ได้โดย
การกักขังแทนค่าปรับจะถืออัตรา ๕๐๐ บาทต่อวัน และหากจําเลยเคยถูกคุมขังมาก่อนไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวน
หรือชั้นศาล ศาลจะนําวันที่จําเลยถูกคุมขังมาหักออกด้วย
๕. ริบทรัพย์สิน เป็นโทษที่กระทําแก่ทรัพย์ที่ถูกยึดไว้เป็นของกลาง
หมายเหตุ กรณีที่ข ณะกระทํา ความผิด จํา เลยมีอายุต่ํา ากว่าสิบแปดปีห้ามมิใ ห้นํา โทษประหารชีว ิต หรือจํา คุก
ตลอดชีวิตมาบังคับใช้แก่จําเลย หากจําเลยได้กระทําความผิดในคดีที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต
ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจําคุกห้าสิบปีและในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนต้องโทษปรับไม่ว่า
จะมีโทษจําคุกด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่ชําระค่าปรับ ห้ามมิให้ศาลสั่งกักขังเด็กหรือเยาวชนแทน
ค่าปรับ แต่ให้ศาลส่งตัวไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมตามเวลาที่ศาลกําหนด แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี
การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นจําเลย ศาลเยาวชนและครอบครัวจะรับฟังรายงานข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนประกอบการพิจารณา พิพากษาคดี โดยศาลจะคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งควรจะได้รับการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษและใน
การพิพากษาคดีนั้นศาลจะคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ สภาพร่างกายและสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกต่างกัน
เป็นคน ๆ ไป และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน
และพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระทําความผิดร่วมกันก็ตาม
การดําเนินคดีอาญาของผู้เสียหายตามปกติแล้ว ผู้มีอํานาจยื่นฟ้องคดีอาญา ได้แก่ ผู้เสียหายและพนักงาน
อัยการ แต่สําหรับกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน ผู้เสียหายไม่สามารถฟ้องคดีอาญาซึง่ มีข้อหาว่าเด็ก
หรือเยาวชนกระทําความผิดต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสถานพินิจที่
เด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอํานาจ และศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีมีมูลที่จะฟ้องร้องหรือไม่โดยในคดี
ความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องเอง ต้องยื่นฟ้องภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัว
ผู้กระทําความผิด หากไม่ต้องการยื่นฟ้องเอง ก็ยังต้องร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือนเช่นกัน พนักงานสอบสวนจึงจะ
ดําเนินคดีต่อไปได้มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความฟ้องร้อง

การยื่นคําร้องขอให้บังคับจําเลยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ในคดีอาญาที่พ นักงานอั ยการเป็นโจทก์ถ้า ผู้เ สี ย หายมี สิ ทธิจะเรี ย กเอาค่ าสิ นไหม
ทดแทน เพราะได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย ผู้เสียหายจะยื่นคําร้องขอบังคับให้จําเลยชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนเองได้ โดยยื่นต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้น และยื่นก่อนเริ่มสืบพยาน
หรือในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑

การจับกุมเด็กและเยาวชน
กรณีผู้กระทําความผิดเป็นเด็ก ห้ามมิให้จับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิด เว้นแต่
เด็กนั้นได้กระทําความผิดซึ่งหน้าหรือมีหมายจับหรือคําสั่งของศาล
กรณีผู้กระทําความผิดเป็นเยาวชน การจับกุมเยาวชนจะจับกุมโดยไม่มีหมายจับหรือ
คําสั่งของศาลไม่ได้ เว้นแต่
๑. เยาวชนได้กระทําความผิดซึ่งหน้า
๒. เมื่ อ พบเยาวชนมี พ ฤติก ารณ์ อั นควรสงสั ย ว่ า เยาวชนน่า จะก่อ เหตุร้ า ยให้เ กิ ด
ภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
๓. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับเยาวชน แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาล
ออกหมายจับได้
๔. เป็นการจับเยาวชนที่หนีหรือที่จะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)

วิธีการในการจับกุมและควบคุมเด็กหรือเยาวชน เจ้าพนักงานต้องปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องกระทําโดยละมุนละม่อม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๒. ไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน
๓. ห้ามมิให้ใช้วิธีการควบคุมเกินกว่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลอื่น
๔. มิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีความจําเป็นอย่างยิ่งอัน
มิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนหรือ
บุคคลอื่น

การส่งตัวเด็กหรือเยาวชนเพื่อตรวจสอบการจับ
ให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนมายังศาลเพื่อตรวจสอบการจับทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ไม่ให้
นับเวลาเดินทางตามปกติจากที่ทําการของพนักงานสอบสวนมาศาล

การตรวจสอบการจับโดยศาล
๑. ตรวจสอบว่าเป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดหรือไม่
๒. ศาลตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ถ้าเด็กหรือเยาวชนยังไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย
๓. ตรวจสอบว่ามีการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนมาศาลภายใน ๒๔ ชั่วโมง หรือไม่
๔. การปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
๕. การจับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ปล่อยตัว
เด็กหรือเยาวชนไป

การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนหลังจากการตรวจสอบการจับแล้วศาลอาจมีคําสั่ง
๑. มอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่บิดามารดา ผู้ปกครองหรือองค์การซึ่งเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยู่ด้วยหรือบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้ดูแลเด็กหรือเยาวชน
ในระหว่างการดําเนินคดีโดยกําหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่นําตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไป
พบพนักงานสอบสวนหรือพนักงานคุมประพฤติหรือศาล
๒. ควบคุ ม เด็ก หรื อ เยาวชนไว้ ในสถานพิ นิจฯ หรื อ สถานที่ อื่ น ที่ จัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายและที่ศาลเห็นสมควร
๓. ควบคุมไว้ในเรือนจําหรือสถานที่อื่น แยกเป็น ๒ กรณี
๓.๑ กรณีเป็นเยาวชนมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีลักษณะหรือ
พฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่น
๓.๒ กรณีที่ผู้กระทําผิดมีอายุเกินยี่สิบปีบริบูรณ์แล้ว

การแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบปากคําเด็กและเยาวชน
ในการสอบสวนเด็กและเยาวชน ให้กระทําในสถานที่ที่เหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
และไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่นั้นอันมีลักษณะ
เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน โดยคํานึงถึงอายุ เพศ สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเป็น
สําคัญ และต้องใช้ภาษาและถ้อยคําที่ทําให้เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดย
คํ า นึง ถึง ศั กดิ์ ศ รี ค วามเป็ นมนุษ ย์ ถ้ า เด็ กหรื อ เยาวชนไม่ ส ามารถสื่ อ สารหรื อ ไม่ เ ข้า ใจ
ภาษาไทยให้ จั ด หาล่ า มให้ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาหรื อ จั ด หา
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่นใดให้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคําเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิด
จะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนร่วมอยู่ด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า
เด็กหรือเยาวชนมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยคําของเด็กหรือเยาวชนอาจ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ โดยคํานึงถึงอายุ เพศ และสภาพจิตของเด็ก
หรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดแต่ละรายและบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคล หรือ
ผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยจะเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนด้วยก็ได้

การยื่นฟ้องและผัดฟ้องเด็กหรือเยาวชน
๑. พนักงานอัยการต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชน
นั้นถูกจับหรือมาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวน
๒. ในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ จําคุกเกินหก
เดือนแต่ไม่เกินห้าปีไม่ว ่า จะมีโ ทษปรับ หรือไม่ หากฟ้อ งไม่ทันตามข้อ ๑ ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคําร้องขอผัดฟ้องต่อศาลได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน
๑๕ วัน
๓. ในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ จําคุกเกินห้าปี
ไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ และฟ้องไม่ทันตามข้อ ๑ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการยื่นคําร้องขอผัดฟ้องต่อศาลได้ไม่เกิน ๔ ครั้งครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน โดยในครั้งที่ ๓
และ ๔ ศาลจะต้องทําการไต่สวนพยานจนเป็นที่พอใจว่ามีเหตุจําเป็นจึงจะมีคําสั่งอนุญาต
ได้
ในการพิ จ ารณาคํ า ร้ อ งขอผั ด ฟ้ อ งเด็ ก หรื อ เยาวชนทุ ก ครั้ ง จะต้ อ งมี ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายอยู่ด้วยเพื่อแถลงข้อคัดค้านหรือซักถามพยาน ถ้าไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลจะ
แต่งตั้งให้

