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พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙
• ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่การตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ในภาพรวม และป ญ หาการตั ้ง ครรภ ใ นวั ย รุ  น ของประเทศมีค วามซั บ ซ อ น
และไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ดังนั้น
สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกัน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม
เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม
มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ้ี

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบปบริบูรณ แตยังไมถึงยีส่ ิบป
บริบูรณ
“นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทา
อยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“เพศวิถศี กึ ษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูใ นเรื่องเพศที่ครอบคลุม
ถึงพัฒนาการในแตละชวงวัย การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวน
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บุค คล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่สง ผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุทใี่ หความสําคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาค
ทางเพศ
“อนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา ภาวะความแข็งแรงสมบูรณ
ของรางกายและจิตใจทีเ่ ปนผลอันเกิดจากกระบวนการทําหนาที่ของระบบสุขภาพ
ทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต ซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
“บริการอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การใหบริการสงเสริม
ปองกัน รักษา และฟนฟูที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ
“การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม” หมายความว า การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ
“สถานบริ ก าร” หมายความว า สถานบริ ก ารตามกฎหมายว า ด ว ย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานทีซ่ ึ่งผูประกอบกิจการ
ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจและมีลูกจางทํางานอยูในสถานประกอบกิจการนั้น
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ
ทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการ
ตามกฎหมายนี ้ และให รั ฐ มนตรี แ ต ล ะกระทรวงมีอ ํา นาจออกกฎกระทรวง
และระเบี ย บเพื ่อ ปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายนี ้ ทั้ ง นี้ ในส ว นทีเ่ กี ่ย วกั บ ราชการ
ของกระทรวงนั้น โดยกฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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๓) การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึง
มาตรา ๑๐)
๓.๑) สิทธิของวัยรุนตามกฎหมายนี้
กฎหมายกําหนดใหวยั รุน มีสทิ ธิท่จี ะตัดสินใจดวยตนเอง และมีสทิ ธิ
ไดรับขอมูลขาวสารและความรู ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับ
การรั ก ษาความลั บ และความเป น ส ว นตั ว ได รั บ การจั ด สวั ส ดิก ารสั ง คม
อยางเสมอภาคและไมถกู เลือกปฏิบตั ิ และไดรบั สิทธิอ่นื ใดที่เปนไปเพื่อประโยชน
ตามกฎหมายนี้อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ สําหรับในเขตราชการ
สวนทองถิ่นนั้น กฎหมายก็ไดมีการกําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการเพื่อใหวัยรุนในเขตราชการสวนทองถิ่นไดรับสิทธิดังกลาวเชนเดียวกัน
โดยการดําเนินการดังกลาวนั้นใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕
และมาตรา ๑๐)
๓.๒) หนาที่ของสถานศึกษาในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
กฎหมายไดกาํ หนดใหสถานศึกษาดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมกี ารเรียนการสอนเรือ่ งเพศวิถศี กึ ษาใหเหมาะสมกับชวงวัย
ของนักเรียนหรือนักศึกษา
(๒) จัดหาและพัฒนาผูสอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษา และให
คําปรึกษาในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียนหรือ
นักศึกษา
(๓) จัดใหมีระบบการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียนหรือ
นักศึกษาซึ่งตั้งครรภ ใหไดรบั การศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมและตอเนื่อง รวมทั้ง
จัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ และการจัดสวัสดิการ
สังคมอยางเหมาะสม
สําหรับการกําหนดประเภทของสถานศึกษา และการดําเนินการ
ของสถานศึกษาแตละประเภทนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๖)
๓.๓) หนาที่ของสถานบริการในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
กฎหมายไดกาํ หนดใหสถานบริการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
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(๑) ใหขอ มูลขาวสารและความรูเ กี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน แกผรู บั บริการซึ่งเปนวัยรุน อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒) จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ
ที่ไดมาตรฐานสําหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุน และสอดคลองกับสิทธิตามขอ ๓.๑)
รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
สําหรับการกําหนดประเภทของสถานบริการ และการดําเนินการ
ของสถานบริการแตละประเภทนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๗)
๓.๔) หนาที่ของสถานประกอบกิจการในการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
กฎหมายไดกําหนดใหสถานประกอบกิจการดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑) ใหขอ มูลขาวสารและความรูเ กี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนแกลูกจางซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒) จั ด หรื อ สนั บ สนุ น ให ลู ก จ า งซึ ่ง เป น วั ย รุ  น เข า ถึ ง บริ ก าร
ใหคําปรึกษา และบริการอนามัยการเจริญพันธุ รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอ
ใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
สําหรับการกําหนดประเภทของสถานประกอบกิจการ และการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการแตละประเภทนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๘)
๓.๕) การจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
กฎหมายไดกาํ หนดใหมกี ารจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในพื้นทีเ่ พื่อเปนแกนนําปองกัน แกไข และ
เฝาระวังปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานของรั ฐ และหน ว ยงานของ
เอกชนที่เกี่ยวของ ทําหนาที่ประสานงาน เฝาระวัง และใหความชวยเหลือแกวัยรุน
ที่ตั้งครรภและครอบครัว
(๓) จัดใหมีการฝกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแกวัยรุน
ทีต่ ั้งครรภกอนและหลังคลอดที่ประสงคจะเขารับฝกอาชีพ และประสานงาน
เพื่อจัดหางานใหไดประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
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(๔) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีทีว่ ัยรุนไมสามารถเลี้ยงดูบุตร
ดวยตนเองได
(๕) การจัดสวัสดิการสังคมในดานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ซึ่งการดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) นั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๙)
๔) คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (หมวด ๒, มาตรา ๑๑
ถึงมาตรา ๒๒)
๔.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
กฎหมายใหมี “คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๕ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรู มีความเชี่ยวชาญ
มีผลงาน และมีประสบการณเปนที่ประจักษไมนอ ยกวา ๕ ป ในดานการสาธารณสุข
ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และ
ดานการสังคมสงเคราะห ดานละ ๑ คน โดยตองคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวน
ทีใ่ กลเคียงกัน นอกจากนี้ ใหมผี ูแทนเด็กและเยาวชน จํานวน ๒ คน ซึง่ ประธาน
กรรมการแตงตั้งจากผูแทนสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยซึ่งตองมีอายุ
ไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ เปนชาย ๑ คน และหญิง ๑ คน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแทน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ (มาตรา ๑๑)
โดยกรรมการผูท รงคุณวุฒแิ ละผูแ ทนเด็กนั้น มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ ๒ ปนับแตวันทีไ่ ดรับการแตงตั้ง ผูซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการ
แตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได (มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๕)
๔.๒) องคประชุมและการลงมติ
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการนั้นตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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โดยมติของทีป่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ ใหมเี สียง ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๖)
๔.๓) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
(๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(๒) เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายนี้
(๓) เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
ของเอกชนเพือ่ ปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน
ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
(๕) ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และแก ไขป ญ หาข อ ขั ด ข อ งในการ
ดําเนินการเกีย่ วกับการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุนแกหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานของเอกชน
(๖) ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๗)
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได (มาตรา ๑๙)
ทั้ ง นี้ นโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
การตัง้ ครรภในวัยรุนตามความใน (๑) นั้น อยางนอยตองมีสาระสําคัญในเรือ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) มาตรการเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๒) มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑)
(๓) มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยา
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๔) มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ในหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน ใหสามารถดําเนินการไดอยาง
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
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โดยการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว ใหคํานึงถึงหลักการ
มีสวนรวมของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุนดวย (มาตรา ๑๘)
๔.๔) อํานาจในการออกคําสั่งเปนหนังสือเรียก
ในการปฏิบตั หิ นาที่ตามกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหขอ เท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุใด
ที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได (มาตรา ๒๐)
๔.๕) การฝาฝนไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนตามกฎหมายนี้
ในกรณีที่ปรากฏวาสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการ
หรือหนวยงานของรัฐไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ตามทีก่ ํ า หนดในกฎหมายนี ้ ให ค ณะกรรมการแจ ง ต อ รั ฐ มนตรี ผู  รั ก ษาการ
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๒๑)
๔.๖) งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
กฎหมายกําหนดใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และรายงานการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานของเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมี
การปฏิบตั ิตามนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภ
ในวัยรุน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคและสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสม
(๔) เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน และดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ดังกลาว
(๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข
และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน
การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ และเผยแพร
ใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน
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(๖) จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื ่น ใดตามที ่ค ณะรั ฐ มนตรี คณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (มาตรา ๒๒)
๕) บทกําหนดโทษ (หมวด ๓, มาตรา ๒๓)
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
ขอ ๔.๔) โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๖) บทเฉพาะกาล (หมวด ๔, มาตรา ๒๔)
ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยประธานกรรมการ และ
กรรมการโดยตําแหนงตามขอ ๔.๑) และใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและ
เลขานุการ ปฏิบัติหนาทีค่ ณะกรรมการตามกฎหมายนี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี
การแตงตัง้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเด็กและเยาวชนตามขอ ๔.๑) ซึง่ ตอง
ไมเกิน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยใหผูแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแ ทนกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับในวันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
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พระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีคา มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙
• ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่การคามนุษยเปนปญหาที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน เปนอันตราย
ตอเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ
หากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวน นอกจากจะสงผลตอเสถียรภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของรัฐแลว ยังสงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศอีกดวย ดังนั้น เพื่อใหการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและคดีความทีเ่ กีย่ วของทัง้ หลาย
ไดรับการพิจารณาพิพากษาอยางรวดเร็วและเปนธรรม สมควรใหมีกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีคามนุษยขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“คดีคามนุษย” หมายความวา คดีทมี่ ีขอหาความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ไมวาจะมีขอหาความผิดอื่นรวมอยูดวย
หรือไมก็ตาม แตความดังกลาวมิใหรวมถึง
(๑) คดี ท ีอ่ ยู ใ นอํ า นาจของศาลอาญาคดี ท ุจ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) คดีทอี่ ยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานเจาหนาทีต่ ามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
๒) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๕)
๒.๑) การพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทหาร
กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติในขอ ๕.๑) ไปใชบังคับแกการ
พิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทหารดวย โดย
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(๑) การดํ า เนิ น การเกี ่ย วกั บ ค า สิ น ไหมทดแทนและค า เสี ย หาย
เพื่อการลงโทษตามขอ ๕.๔) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
(๒) การจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลทหาร
ตั้งใหแกจําเลยตามขอ ๖.๒) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
(๓) การจายคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาทีพ่ ัก และ
คาใชจา ยอื่นแกผทู รงคุณวุฒหิ รือผูเ ชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็น พยานที่ศาล
เรียกมาเอง และบุคคลหรือคณะบุคคลซึง่ ไดรับการแตงตั้งจากศาลใหปฏิบัติหนาที่
ตามทีไ่ ดรับมอบหมายตามความในขอ ๖.๓.๔) ใหเปนไปตามระเบียบทีก่ ระทรวง
กลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๔) การอุทธรณและฎีกาในศาลทหารใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลทหาร
(๕) ใหคําวา “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
ใหทปี่ ระชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจ
ออกระเบียบเกีย่ วกับการดําเนินคดีเพือ่ ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ หรือเพือ่ ให
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท า ที ไ่ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ กฎหมายนี ้ และเมื อ่ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (มาตรา ๔)
๒.๒) การพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ และศาลลมละลาย
กฎหมายกําหนดหามมิใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสนิ ทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธพี จิ ารณาคดีทรัพยสนิ ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
และศาลลมละลายตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณา
คดีลมละลายรับคดีที่มีขอหาความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยไวพิจารณาพิพากษา (มาตรา ๕)
๓) อํานาจในการวินิจฉัยวาคดีใดเปนคดีคามนุษยหรือไม (มาตรา ๖)
ในกรณี มี ป  ญ หาว า คดี ใ ดเป น คดี ค  า มนุ ษ ย ห รื อ ไม กฎหมายกํ า หนด
ใหประธานศาลอุทธรณเปนผูวินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ
ใหเปนที่สุด แตทั้งนี้ ไมกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ทีไ่ ดกระทําไปกอนที่
จะมีคําวินิจฉัยนัน้ ซึ่งการขอใหประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยปญหาดังกลาวไดนั้น
ตองกระทําอยางชาในวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไมมี
การตรวจพยานหลักฐาน หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหามมิใหมีการขอ
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ใหวินิจฉัยปญหาดังกลาวอีก และเมื่อไดรับคําขอจากศาลชั้นตนแลว ใหประธาน
ศาลอุทธรณมีคําวินิจฉัยและแจงผลไปยังศาลชั้นตนโดยเร็ว
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว การดําเนินการใด ๆ
ระหวางศาลชั้นตนกับศาลอุทธรณนั้น จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได
๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
ให ป ระธานศาลฎี ก ารั ก ษาการตามกฎหมายนี ้ และประธานศาลฎี ก า
โดยความเห็ น ชอบของที ่ป ระชุ ม ใหญ ศ าลฎี ก ามี อ ํา นาจออกข อ บั ง คั บ เพื อ่ ให
เปนไปตามกฎหมายนี้ หรือเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเปนไปดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และเทีย่ งธรรม และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
๕) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๒๒)
๕.๑) วิธีพิจารณาคดีคามนุษยตามกฎหมายนี้
วิธีพิจารณาคดีคามนุษยใหใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว
ตามที่กําหนดในกฎหมายนี้และขอบังคับของประธานศาลฎีกา แตในกรณีที่
ไม ม ีบ ทบั ญ ญัติ แ ละข อ บั ง คั บ ดั ง กล า ว กฎหมายกํ า หนดให นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
มาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามกฎหมายนี้
โดยคดี ค  า มนุ ษ ย ใ ดมี ข  อ หาความผิ ด เกี ่ย วกั บ ยาเสพติ ด ตาม
กฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณาคดียาเสพติดรวมอยูด ว ย ใหนาํ บทบัญญัตติ ามกฎหมาย
ดั ง กล า วมาใช บั ง คั บ แก ข  อ หาความผิ ด นั ้น เท า ทีไ่ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ บทบั ญ ญั ติ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๘)
๕.๒) การสื บ พยาน การไต ส วนมู ล ฟ อ ง หรื อ การพิ จ ารณาคดี ผ  า น
การถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ในการสืบพยานกอนฟองคดี การไตสวนมูลฟอง หรือการพิจารณาคดี
หากมีเหตุจําเปนอันไมอาจนําพยานมาเบิกความในศาลได เมื่อคูความรองขอ
หรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตใหพยานดังกลาวเบิกความที่ศาลอื่นหรือ
สถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แหงอื่นซึ่งอยูใ นประเทศหรือตางประเทศ
โดยจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได
ทัง้ นี้ การเบิกความดังกลาวใหถอื เสมือนวาพยานเบิกความในหองพิจารณาของศาล
โดยหลักเกณฑและวิธีดําเนินการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของ
ประธานศาลฎีกา (มาตรา ๙)
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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๕.๓) ขอพิจารณาประกอบการวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั่วคราวหรือ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ให ศ าลมี อํ า นาจสั ่ง ให พ นั ก งานเจ า หน า ทีจ่ ั ด ทํ า ข อ มู ล ประวั ติ
ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดตอรางกายหรือจิตใจ และขอวิตกกังวล
หรือขอคิดเห็นอยางอื่นของผูเสียหาย ตลอดจนพฤติการณอื่นใดที่เกี่ยวของ
ซึ่งศาลเห็นวาจะเปนประโยชนตอการวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั่วคราวหรือการ
พิจารณาพิพากษาคดี (มาตรา ๑๐)
นอกจากที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การวิ น ิจ ฉัย คํา ร อ งขอปล อ ยชั ่ว คราวผู  ต  อ งหาหรื อ จํ า เลย ให พ ิจ ารณาถึ ง
พฤติการณแหงการกระทําความผิดวามีลักษณะเปนเครือขายหรือเปนองคกร
อาชญากรรมหรือผูตองหาหรือจําเลยนั้นเปนผูมีอิทธิพลหรือมีเจาหนาที่ของรัฐ
เขาไปเกี่ยวของกับการกระทําผิดหรือไมประกอบดวย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูเสียหายและภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกพยานหลักฐานเปนสําคัญ ซึ่งในการ
สัง่ ปลอยชัว่ คราวนัน้ จะตองกําหนดมาตรการเพือ่ ปองกันการหลบหนีและภัย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยางเพียงพอ และในกรณีทเี่ ปนคําสั่งของศาล หากมีการ
สัง่ ใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัด
การเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราว ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดเจาพนักงานหรือ
บุคคลซึ่งจะตองรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งไดดวย (มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒)
๕.๔) การเรียกคาสินไหมทดแทน
การเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการ
จะขอรวมไปกับฟองคดีอาญาหรือจะยื่นคํารองในระหวางการพิจารณาของศาล
ชั้นตนก็ได แตก็ไมตัดสิทธิของผูเสียหายทีจ่ ะยืน่ คํารองเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากอนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี แตอยางไรก็ตาม ถึงแมจะไมมีคําขอใหใชคาสินไหมทดแทนแทน
ผูเสียหายดังกลาว หากภายหลังศาลไดมีคําพิพากษาลงโทษจําเลย ศาลจะสัง่
ในคําพิพากษาคดีอาญาใหจําเลยใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามจํานวน
ที่เห็นสมควรก็ได แตทงั้ นีท้ งั้ นัน้ คําสั่งดังกลาวก็ยอ มไมกระทบถึงสิทธิของผูเ สียหาย
ในอันที่จะฟองจําเลยเปนคดีแพงเพื่อเรียกเอาคาสินไหมทดแทนในสวนที่ยังขาดอยู
(มาตรา ๑๓)
โดยนอกจากการใหใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการค า มนุ ษ ย แ ล ว ถ า ปรากฏว า ในการกระทํ า ความผิ ด นั ้น
ไดมีการกระทําทารุณกรรม หนวงเหนี่ยวกักขัง ทํารายรางกาย หรือกดขี่ขมเหง
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โดยขาดมนุษยธรรมอยางรายแรงตอผูเสียหาย เมือ่ ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลย
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย ใหศาลมีอํานาจสั่งใหจําเลยจายคาเสียหาย
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นไดตามทีเ่ ห็นสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ เชน
ความรุ น แรงของความเสี ย หายที ่เ กิ ด ขึ ้น ผลประโยชน ท จี ่ ํ า เลยได รั บ ฐานะ
ทางการเงินของจําเลย ตลอดจนประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
ของจําเลยประกอบดวย (มาตรา ๑๔)
สําหรับคําพิพากษาในสวนที่เกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนและคาเสียหาย
เพือ่ การลงโทษใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาในคดีอาญา และในกรณี
ที่ตองมีการบังคับคดี ใหถือวาผูเสียหายเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ในการนี้
ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดาํ เนินการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกผเู สียหายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เพื่อบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษานั้น
ทั้ ง นี้ ในการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาเพื ่อ เรี ย กค า สิ น ไหมทดแทน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตลอดจนการบังคับคดี
ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง (มาตรา ๑๕)
๕.๕) กรณีศาลอาญาไดสั่งรับคดีคามนุษยซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตศาลไว
พิจารณาพิพากษา
ในกรณี ท ศี ่ าลอาญาสั ่ง รั บ คดี ค  า มนุ ษ ย ซึ ่ง เกิ ด ขึ ้น นอกเขตศาล
ไวพิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม หรือไดรับโอนคดีคามนุษย
จากศาลอื ่น ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ใหศาลอาญามีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลไดตามที่
เห็นสมควร ในการดําเนินคดีดังกลาวนั้น ศาลอาญาอาจกําหนดใหทําการไตสวน
มูลฟอง หรือนัง่ พิจารณาและพิพากษาคดีทีศ่ าลชั้นตนอืน่ โดยใชเจาหนาที่ธุรการ
ของศาลนั้นหรือของศาลอาญาเอง ทําหนาที่ชว ยเหลือในทางธุรการก็ได (มาตรา ๑๖)
๕.๖) เหตุอันควรในการลดอัตราโทษใหแกผูกระทําความผิด
ในคดีคามนุษย ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูล
ทีส่ ํา คั ญ และเป น ประโยชน อ ย า งยิง่ ในการปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด
ตามกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการค า มนุ ษ ย ต  อ พนั ก งาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวา
อัตราโทษขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได (มาตรา ๒๐)
๕.๗) การนับอายุความในกรณีทีม่ ีการหลบหนีในระหวางถูกดําเนินคดี
หรือระหวางการพิจารณาคดีของศาล
ในการดํ า เนิ น คดี ค  า มนุ ษ ย ถ า ผู  ต  อ งหาหรื อ จํ า เลยหลบหนี ไ ป
ในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการพิจารณาคดีของศาล กฎหมายกําหนด
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙

มิใหนับระยะเวลาที่ผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความ
สําหรับในกรณีมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหลงโทษจําเลย ถาจําเลยไดหลบหนีไป
ในระหวางตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๘๑
แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ (มาตรา ๒๑)
๕.๘) บทลงโทษกรณีที่มีการหลบหนีไปในระหวางที่ไดรับการปลอย
ชั่วคราว
กฎหมายกําหนดใหผูตองหาหรือจําเลยที่หลบหนีไปในระหวาง
ทีไ่ ดรับการปลอยชัว่ คราวนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไม
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และความผิดนั้นยอมไมระงับไปเพราะเหตุ
ที่คดีของผูตองหาหรือจําเลยนั้นมีการสั่งไมฟอง ยกฟอง จําหนายคดี หรือถอนฟอง
แตสําหรับผูซึ่งชี้ชองจนนําไปสูการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยดังกลาว รวมทัง้
พนักงานเจาหนาที่ผูจับยอมมีสิทธิไดรับเงินรางวัลตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(มาตรา ๒๒)
๖) วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน (หมวด ๒, มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๓๖)
๖.๑) ลักษณะของคําฟอง
ฟองตองทําเปนหนังสือมีขอ ความตามที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๑๕๘
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้
(๑) ชื่อศาลและวันเดือนป
(๒) คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด
(๓) ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใส
ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและบังคับ
(๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
(๕) การกระทําทั้งหลายที่อา งวาจําเลยไดกระทําผิด ขอเท็จจริงและ
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้น ๆ อีกทัง้ บุคคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี
ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่น
อันเกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ บัญญัติวา
“มาตรา ๙๘ เมือ่ ไดมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยัง
ไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษนับแตวันทีม่ ีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต
วันที่ผกู ระทําความผิดหลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษ
ผูนั้นมิได
(๑) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป
(๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น”.
๑

๑๐๒
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(๖) อางมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัตวิ า การกระทําเชนนั้นเปนความผิด
(๗) ลายมือชื่อโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง
โดยในกรณีท่ีศาลเห็นวาฟองไมถกู ตอง ใหศาลมีคาํ สั่งใหโจทกแกฟอ ง
ใหถูกตองได (มาตรา ๒๓)
๖.๒) ชั้นไตสวนมูลฟอง
ในคดีทมี่ กี ารไตสวนมูลฟอง กอนเริ่มไตสวนมูลฟอง ถาจําเลย
มาศาล ใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาจําเลยไมมี ก็ใหศาลพิจารณา
ตั ้ง ทนายความให โ ดยให นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๗๓ ๒ แห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการไตสวนมูลฟองนั้น จําเลยอาจแถลงใหศาลทราบถึงขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายอันสําคัญทีศ่ าลควรสัง่ วาคดีไมมีมูล และจะระบุในคําแถลงถึง
ตัวบุคคล เอกสารหรือวัตถุท่ีจะสนับสนุนขอเท็จจริงตามคําแถลงของจําเลยดวยก็ได
กรณีเชนวานี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสารหรือวัตถุดังกลาวมาเปนพยานศาล
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีไดตามทีเ่ ห็นสมควร โดยโจทกและจําเลยอาจถาม
พยานศาลไดเมื่อไดรบั อนุญาตจากศาล ทัง้ นี้ คําสั่งของศาลที่วา คดีมีมูลใหแสดงเหตุผล
อยางชัดเจนประกอบดวย (มาตรา ๒๔)
๖.๓) ชั้นพิจารณา
๖.๓.๑) กรณีจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง
ในชั้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง
ศาลจะพิ พ ากษาโดยไม สื บ พยานหลั ก ฐานต อ ไปก็ ไ ด เว น แต ก รณี มี เ หตุ
อันควรสงสัยวาจําเลยไมไดกระทําความผิดหรือคดีทมี่ ีขอหาความผิดซึ่งจําเลย
รั บ สารภาพนั้ น กฎหมายกํ า หนดอั ต ราโทษอย า งตํ ่า ให จํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต หรื อ
โทษสถานที่หนักกวานั้น ศาลตองฟงพยานหลักฐานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลย
ไดกระทําความผิดจริง (มาตรา ๒๕)
๖.๓.๒) กรณีจําเลยใหการปฏิเสธ
ในคดีซ่งึ พนักงานอัยการเปนโจทก ถาจําเลยใหการปฏิเสธ
ใหโจทกสงสํานวนการสอบสวนพรอมสําเนาตอศาลกอนวันตรวจพยานหลักฐาน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๗๓ ในคดีทมี่ ีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีทจี่ ําเลยมีอายุไมเกินสิ บ แปดป
ในวั น ที่ ถู ก ฟ อ งต อ ศาล ก อ นเริ่ ม พิ จ ารณาให ศ าลถามจํ า เลยว า มี ท นายความหรื อ ไม ถ า ไม มี ก็ ใ ห ศ าล
ตั้งทนายความให
ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี
และจําเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความให
ใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคํานึงถึงสภาพ
แหงคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดย
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”.
๒
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(๑) จําเลยไมอาจมาฟงการพิจารณาและการสืบพยานได
เนื่องจากความเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได เมื่อจําเลยมีทนาย
และจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและสืบพยาน
(๒) จําเลยเปนนิติบุคคลและศาลไดออกหมายจับผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นแลว แตยังจับตัวมาไมได
(๓) จําเลยอยูในอํานาจศาลแลวแตไดหลบหนีไปและศาล
ไดออกหมายจับแลว แตยังจับตัวมาไมได
(๔) ในระหวางพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคาํ สั่งใหจาํ เลย
ออกจากหองพิจารณาเพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกไปจาก
หองพิจารณาโดยไมไดรับอนุญาตจากศาล
ในกรณีดังกลาว เมือ่ ศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแลว ใหศาล
มีคําพิพากษาในคดีนั้นตอไป (มาตรา ๓๓)
๖.๓.๖) การแถลงปดคดี
เมือ่ การสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น คูค วามมีสทิ ธิแถลงปดคดี
ของตนดวยวาจาหรือเปนหนังสือภายในเวลาที่ศาลกําหนด (มาตรา ๓๕)
๖.๓.๗) การอานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ในกรณีทีศ่ าลนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสัง่ แตจําเลยไมอยู
หรือไมมาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งใหศาลเลื่อนการอานไปและออกหมายจับจําเลย
มาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่ง เมื่อไดออกหมายจับแลวไมไดตัวจําเลยมาศาลภายใน
๑ เดือนนับแตวันออกหมายจับ ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได
และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว (มาตรา ๓๖)
๗) อุทธรณ (หมวด ๓, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๒)
๗.๑) การจัดตั้งศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
กฎหมายกําหนดใหจัดตัง้ แผนกคดีคามนุษยขึ้นในศาลอุทธรณ
โดยใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยที่มีการอุทธรณคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลชั้นตนและตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้
๗.๒) ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ
การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนในคดีคามนุษย
โดยทั่วไปแลวกฎหมายกําหนดใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
โดยยื่นตอศาลชั้นตนภายในกําหนด ๑ เดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอาน
คําพิพากษาหรือคําสัง่ นัน้ ใหคูความฝายทีอ่ ุทธรณฟง เมือ่ ศาลชั้นตนมีคําสัง่
รับอุทธรณหรือเมือ่ มีการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณของศาลชั้นตน
ใหศาลชั้นตนรีบสงอุทธรณหรือคํารองเชนวานั้นพรอมสํานวนไปยังศาลอุทธรณ
แผนกคดีคามนุษยเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว แตหากเปนคดีที่
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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ศาลชัน้ ตนไดมีคําพิพากษาใหลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต แมจะ
ไมมีการอุทธรณคําพิพากษา กฎหมายก็ยังกําหนดใหศาลชั้นตนมีหนาที่ตองสง
สํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษยตามมาตรา ๒๔๕๓
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๓๘)
ในกรณีท่จี าํ เลยซึ่งไมไดถกู คุมขังเปนผูอ ทุ ธรณ จําเลยจะยื่นอุทธรณ
ไดตอเมือ่ แสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยืน่ อุทธรณ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาลใหขยายระยะเวลาแสดงตน มิฉะนั้นใหศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
มีคําสั่งไมรับอุทธรณ (มาตรา ๓๙)
๗.๓) การพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ
กฎหมายกําหนดใหศาลอุทธรณแผนกคดีคา มนุษยพจิ ารณาพิพากษา
หรือมีคําสัง่ โดยมิชักชา โดยคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดี
คามนุษยนนั้ กฎหมายกําหนดใหเปนที่สุด เวนแตจะมีการฎีกาคําพิพากษาคําสั่ง
ของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษยตามความในขอ ๘.๑) (มาตรา ๔๑)
ทั้งนี้ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณแผนกคดี
คามนุษย กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๔๒)
๘) ฎีกา (หมวด ๔, มาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๗)
๘.๑) การยื่นฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคา มนุษย
การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคา มนุษย
กฎหมายกําหนดใหผฎู กี ายื่นคํารองแสดงเหตุท่ศี าลฎีกาควรรับฎีกา๔ ไวพิจารณา
ตามความในขอ ๘.๒) พรอมกับคําฟองฎีกาตอศาลชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งในคดีนัน้ ภายในกําหนด ๑ เดือนนับแตวันที่ไดอานหรือถือวาไดอาน
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย แลวใหศาลชัน้ ตน
รีบสงคํารองพรอมคําฟองฎีกาดังกลาวไปยังศาลฎีกา และใหศาลฎีกาพิจารณา
วินิจฉัยคํารองใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว (มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๕ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๔๕ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ใหบังคับคดี
โดยไมชักชา
ศาลชั้นตนมีหนาที่ตอ งสงสํานวนคดีท่พี พิ ากษาใหลงโทษประหารชีวติ หรือจําคุกตลอดชีวิต ไปยัง
ศาลอุทธรณในเมื่อไมมีการอุทธรณคําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเชนวานี้จะยังไมถึงทีส่ ุด เวนแตศาล
อุทธรณจะไดพิพากษายืน”.
๔
สําหรับคํารองแสดงเหตุท่ศี าลฎีกาควรรับฎีกานั้นใหพจิ ารณาและวินจิ ฉัยโดยองคคณะผูพ พิ ากษา
ทีป่ ระธานศาลฎีกาแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยรองประธานศาลฎีกา ๑ คน และผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาอีกอยางนอย ๓ คน ซึ่งการวินิจฉัยคํารองดังกลาวกฎหมายกําหนดให
เปนไปตามเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหบงั คับตามความเห็นของฝายที่เห็นควรรับฎีกา (มาตรา ๔๔).
๓
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ในกรณีที่จําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังเปนผูฎีกา จําเลยจะยื่นฎีกาได
ก็ตอเมือ่ แสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยืน่ ฎีกา เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาลให ข ยายระยะเวลาแสดงตน มิฉ ะนั น้ ให ศ าลฎี ก ามี คํ า สั ง่ ไม รั บ ฎี ก า
(มาตรา ๔๓ วรรคสอง)
๘.๒) เหตุปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย
กฎหมายกําหนดใหศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามความในขอ ๘.๑)
ไวพจิ ารณาได เมื่อเห็นวาปญหาตามฎีกานั้นเปนปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินจิ ฉัย
โดยปญหาสําคัญดังกลาวใหรวมถึงกรณีดังตอไปนี้
(๑) ปญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ
(๒) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ไดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สําคัญขัดกัน หรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลฎีกา
(๓) คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั ่ง ของศาลอุ ท ธรณ แ ผนกคดี ค  า มนุ ษ ย
ไดวนิ จิ ฉัยขอกฎหมายทีส่ าํ คัญซึง่ ยังไมมแี นวคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลฎีกามากอน
(๔) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น
(๕) เพื่อเปนการพัฒนาการตีความกฎหมาย
(๖) เมื่อจําเลยตองคําพิพากษาของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ใหประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
(๗) เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลวอาจมีผลเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
(๘) ปญหาสําคัญอื่นตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไมรับฎีกาไวพิจารณา กฎหมายกําหนด
ให ค ํา พิพ ากษาหรื อ คํ า สั ่ง ของศาลอุ ท ธรณ แ ผนกคดี ค  า มนุ ษ ย นั ้น เป น ที ่สุ ด
ตั้งแตวันที่ไดอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
สําหรับในกรณีทอี่ ัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุด
ไดมอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการวามีเหตุอันควร
ทีศ่ าลฎีกาจะไดวินิจฉัย กฎหมายใหถือวาเปนปญหาสําคัญและใหศาลฎีการับฎีกา
นั้นไวพิจารณา (มาตรา ๔๕)
๘.๓) การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการยื ่น คํ า ร อ ง การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
และระยะเวลาในการพิจารณาคํารองตามขอ ๘.๑) การตรวจรับฎีกา การแกฎีกา
การพิจารณา และการพิพากษาคดีใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
(มาตรา ๔๖)
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ทัง้ นี้ การพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลฎีกา ใหนาํ บทบัญญัติ
แหงกฎหมายนี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการพิจารณา
พิพากษาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกามาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๔๗)
๙) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๔๘)
กฎหมายกําหนดใหบรรดาคดีคามนุษยทีค่ างพิจารณาอยูในศาลใดในวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหศาลซึ่งคดีน้นั คางพิจารณาอยูค งมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา
ตอไป และใหนํากฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มาใชบังคับจนกวาคดีนั้นจะถึงที่สุด
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป)
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