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พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟู
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑
• ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๓๒

หลักการและเหตุผล
โดยทีใ่ นปจจุบนั การแกไขปญหาเกีย่ วกับเด็กและเยาวชนทีก่ ระทําความผิด
ยังขาดกลไกในการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนในเชิงบูรณาการ
สมควรกําหนดแนวทางในการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาว เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนไดรบั การแกไขบําบัดฟน ฟูและฝกอบรมในดานตาง ๆ จึงมีความจําเปน
ตองจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการ เพือ่ ประโยชนในการคุม ครอง
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยใหมคี ณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบัด
ฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ตลอดจนกําหนดสิทธิ หนาที่ และประโยชน
ทีเ่ ด็กและเยาวชนควรไดรบั ในระหวางการควบคุมดูแลของสถานพินจิ และคุม ครอง
เด็กและเยาวชน การจําแนกประเภทเด็กและเยาวชน การกําหนดมาตรฐาน
การดําเนินงานของเจาพนักงานพินิจและสถานที่ควบคุม การเตรียมความพรอม
กอนปลอย และกําหนดใหมีระบบสงเคราะหชวยเหลือและติดตามภายหลัง
ปลอยจากสถานที่ควบคุม รวมทั้งจัดใหมีความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
กับเอกชน และกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการกระทําบางอยาง เพือ่ ใหการแกไข
บําบัดฟน ฟูเด็กและเยาวชนเปนไปอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“เด็ก” หมายความวา เด็กตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว๑
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔
ไดกาํ หนดบทนิยามคําวา ““เด็ก” หมายความวา บุคคลซึง่ มีอายุเกินกวาอายุทกี่ าํ หนดไวตามมาตรา ๗๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา
แตยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ” และตามความประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ วรรคสอง ไดบัญญัติวา “เด็กอายุยังไมเกินสิบป
กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเด็กนั้นไมตองรับโทษ”.
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
จุลนิติ
๑๐๑
๑
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“เยาวชน” หมายความวา เยาวชนตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว๒
“สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
“ศูนยฝกและอบรม” หมายความวา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
“สถานที่ควบคุม” หมายความวา สถานที่ควบคุมของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
“การจําแนก” หมายความวา การแยกและจัดประเภทเด็กและเยาวชน
เพือ่ กําหนดวิธกี ารปฏิบตั ติ อ เด็กและเยาวชน และการแกไขบําบัดฟน ฟูทเี่ หมาะสม
ตามสภาพปญหาและความจําเปนของเด็กและเยาวชน
“สิ่งของตองหาม” หมายความวา สิ่งของตองหามนําเขาสถานที่ควบคุม
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการบริหารการแกไข
บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการบริหารการแกไขบําบัดฟน ฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด
“เจาพนักงานพินจิ ” หมายความวา ผูซ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีร่ ฐั มนตรีวา การ
กระทรวงยุติธรรมประกาศกําหนด และอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนไดแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน และผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามกฎหมายนี้ และให
มีหนาที่และอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายนี้ โดยกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔
ไดกําหนดบทนิยามคําวา ““เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ”.
๒

๑๐๒
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๓) คณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบัดฟน ฟูเด็กและเยาวชนทีก่ ระทําผิด
(หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๒)
๓.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
กฎหมายกําหนดใหมี “คณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบัด
ฟน ฟูเด็กและเยาวชนทีก่ ระทําผิด” ประกอบดวย รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัยการสูงสุด
ผู  บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ อธิ บ ดี ก รมราชทั ณ ฑ
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนกรรมการโดยตําแหนง
และผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ รัฐมนตรีแตงตัง้ จากผูม คี วามรู ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ เปนทีป่ ระจักษดา นการคุม ครองเด็ก ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา
ดานสังคมสงเคราะห ดานสาธารณสุข และดานสิทธิเด็ก ดานละ ๑ คน เปนกรรมการ
โดยใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการของ
กรมพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชนจํานวนไมเกิน ๒ คนเปนผูช ว ยเลขานุการ
(มาตรา ๕)
ทัง้ นี้ กรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป
โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได (มาตรา ๗)
๓.๒) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
(๑) เสนอนโยบายและแผนในการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
(๒) ใหคาํ แนะนําหรือคําปรึกษาแกรฐั มนตรีในการออกกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศ ตามกฎหมายนี้ รวมทั้งใหคําแนะนําแกอธิบดีในการออก
ระเบียบตามกฎหมายนี้
(๓) พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการบริหารการแกไขบําบัดฟน ฟู
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดตามที่คณะรัฐมนตรีขอใหพิจารณา
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดอาณาบริเวณภายนอก
รอบสถานที่ควบคุมซึ่งเปนที่สาธารณะเปนเขตปลอดภัย
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(๕) กําหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ และมาตรการในการ
แกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด หรือการดําเนินการตามแผน
การบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ใหเปนไปโดย
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งแนวทางในการดูแลชวยเหลือเด็กและ
เยาวชนเพื่อมิใหกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก
(๖) ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และประสานหนวยงานของรัฐหรือองคกร
เอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม การติดตามชวยเหลือสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนภายหลังปลอย และ
การปองกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
(๗) กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานตาง ๆ ของเจาพนักงานพินิจ
ให เ ป น ไปตามกฎหมายนี้ รวมทั้ ง ให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการฝ ก อบรม
เจาพนักงานพินิจ
(๘) พัฒนาหรือแกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ อันเนื่องจากการ
ใชกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
(มาตรา ๙)
(๑๐) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได (มาตรา ๑๑)
๓.๓) สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
กฎหมายกําหนดให “กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน”
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการใหแกคณะกรรมการ และประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก
และเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม การติดตามชวยเหลือสงเคราะหเด็ก
หรือเยาวชนภายหลังปลอย และการปองกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
(มาตรา ๑๒)
๔) หนาทีแ่ ละอํานาจของเจาพนักงานพินจิ (หมวด ๒, มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๙)
๔.๑) อํานาจในการกําหนดหนาที่และอํานาจของเจาพนักงานพินิจ
กฎหมายกําหนดใหอธิบดีมีหนาที่และอํานาจกําหนดหนาที่และ
อํานาจของเจาพนักงานพินิจในสวนที่เกี่ยวแกการงานและความรับผิดชอบ
ตลอดจนเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๑๓)

๑๐๔
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๔.๒) บทตองหามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กและเยาวชนที่อยูใน
การควบคุมของเจาพนักงานพินิจ
ภายใตบงั คับมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓๓ หามมิใหใชเครื่อง
พันธนาการแกเด็กและเยาวชนที่อยูในการควบคุมของเจาพนักงานพินิจ เวนแต
มีเหตุจําเปนอยางยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ดังตอไปนี้
(๑) เพือ่ ปองกันการหลบหนี เมือ่ นําตัวเยาวชนออกมานอกสถานที่
ควบคุม หรือ
(๒) เพือ่ ความปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนเองหรือบุคคลอืน่ ในกรณี
ที่เกิดความไมสงบในสถานที่ควบคุม
การใชเครือ่ งพันธนาการแกเด็กและเยาวชนตาม (๑) และ (๒) ตองให
ผูอ าํ นวยการเปนผูพ จิ ารณาสัง่ การ และตองบันทึกความจําเปนและเหตุผลทีต่ อ ง
ใชเครื่องพันธนาการกับเด็กและเยาวชนไวดวย โดยประเภท ชนิด และขนาด
ของเครือ่ งพันธนาการนัน้ กฎหมายกําหนดใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
(มาตรา ๑๔)
๔.๓) การกําหนดอาณาบริเวณภายนอกรอบสถานที่ควบคุม
ใหรฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีหนาทีแ่ ละอํานาจ
ประกาศกําหนดอาณาบริเวณภายนอกรอบสถานที่ควบคุมซึ่งเปนที่สาธารณะ
เปนเขตปลอดภัย พรอมแสดงแผนที่ของอาณาบริเวณดังกลาวโดยใหคํานึงถึง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบริเวณนัน้ ประกอบดวย แตในกรณีทมี่ พี ฤติการณ
และเหตุอนั ควรสงสัยวาบุคคลหรือยานพาหนะใดอาจมีการสงสิง่ ของตองหาม
หรือกระทําการผิดกฎหมายในบริเวณดังกลาว ใหเจาพนักงานพินิจมีหนาที่
และอํานาจสั่งใหบุคคลหรือยานพาหนะออกนอกเขตปลอดภัยได และเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยของสถานทีค่ วบคุม ใหเจาพนักงานพินจิ มีหนาทีแ่ ละ
อํานาจตรวจคนสิ่งของตองหาม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ หรือ
สิ่ ง สื่อสารอื่น หรือสกัดกั้นการติดตอสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ๆ
ซึง่ มีถงึ หรือมาจากเด็กหรือเยาวชน ยกเวนการรองทุกข รองเรียน หรือกรณีเปนการ
สื่อสารระหวางเด็กหรือเยาวชนกับที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ ทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖)
โดยในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎหมายนี้ กฎหมายกํ า หนดให
เจาพนักงานพินจิ ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลทีเ่ กีย่ วของดวย (มาตรา ๑๗)
มาตรา ๑๐๓ หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กในระหวางเวลาที่จําเปนตองควบคุมเด็กนั้นไวเพื่อการพิจารณาคดี
เวนแตในคดีที่มีขอหาวาเด็กกระทําความผิดที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินสิบป.
๓
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๔.๔) การฝกอบรมของเจาพนักงานพินิจกอนเขาปฏิบัติหนาที่
กอนเขาปฏิบตั หิ นาที่ กฎหมายกําหนดใหกรมพินจิ และคุม ครองเด็ก
และเยาวชนจัดใหเจาพนักงานพินิจเขารับการฝกอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาที่
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมกี ารพัฒนาความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีประสบการณ
ภาคปฏิบตั ิ รวมถึงการจัดฝกอบรมเพือ่ เพิม่ ทักษะและความเชีย่ วชาญ ตามหลักสูตร
การฝกอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (มาตรา ๑๘)
๕) สถานทีค่ วบคุม การจําแนก และมาตรฐานสถานทีค่ วบคุมเด็กและเยาวชน
(หมวด ๓, มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒)
๕.๑) การจําแนกประเภทและรูปแบบของสถานที่ควบคุม
เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลแกไขบําบัดฟนฟูและฝกอบรม
พัฒนาพฤตินสิ ยั เด็กและเยาวชน อธิบดีอาจประกาศกําหนดใหจดั แบงอาณาเขต
ภายในสถานทีค่ วบคุมออกเปนสวน ๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผลการ
จําแนกเด็กและเยาวชนแตละประเภทก็ได (มาตรา ๒๐)
๕.๒) แนวทางการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชนแตละประเภท
เพือ่ ใหการบริหารงานสถานทีค่ วบคุมทุกแหงเปนไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน กฎหมายกําหนดใหอธิบดีวางระเบียบเกีย่ วกับการบริหารงาน
ในสถานทีค่ วบคุม การปฏิบตั งิ านของเจาพนักงานพินจิ การแกไขบําบัดฟน ฟู
และพัฒนาพฤตินสิ ยั เด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวทางการปฏิบตั ติ วั ของเด็ก
และเยาวชนแตละประเภท และการอื่นอันจําเปนตามที่กําหนดในกฎหมายนี้
(มาตรา ๒๑)
๕.๓) การจัดสิ่งของเครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวกใหแกเด็กและ
เยาวชน
กฎหมายกํ า หนดให ผู  อํ า นวยการจั ด อาหารสะอาดและถู ก หลั ก
โภชนาการ นํา้ สะอาดสําหรับการบริโภคและอุปโภค ยาสามัญประจําบานทีจ่ าํ เปน
เสื้อผาที่เหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน อุปกรณ
นันทนาการและการกีฬา อุปกรณในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการฝกอบรม และ
ทีห่ ลับนอนทีเ่ หมาะสมและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนสิง่ อํานวยความสะดวกอืน่ ๆ
ที่จําเปนใหเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ (มาตรา ๒๒)
๖) การรับตัว การจําแนก และการพัฒนาพฤตินสิ ยั เด็กและเยาวชน (หมวด ๔,
สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๒)
๖.๑) การรับตัวเด็กและเยาวชนเขาสถานทีค่ วบคุม (สวนที่ ๑, มาตรา ๒๓
ถึงมาตรา ๒๕)
เมื่อไดรับหมายควบคุมตัว กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานพินิจ
รับตัวเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไวในระหวางการสอบสวน
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หรือการพิจารณาคดี หรือตามคําพิพากษาหรือคําสัง่ ศาลไวควบคุมดูแลเพือ่ แกไข
บําบัดฟนฟูหรือฝกอบรมในสถานที่ควบคุม ซึ่งในวันที่รับตัวเด็กและเยาวชน
เขาใหมในสถานทีค่ วบคุม ใหเจาพนักงานพินจิ จัดทําขอมูลการรับตัว สมุดประจําตัว
เด็กและเยาวชน ชีแ้ จงสิทธิ หนาที่ กฎ ระเบียบของสถานทีค่ วบคุม และใหคาํ แนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหวางอยูในสถานที่ควบคุมใหเด็กและเยาวชนทราบ
รวมทัง้ จัดใหมบี คุ ลากรทําหนาทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ งและใหคาํ ปรึกษาแกเด็กและเยาวชน
(มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔)
โดยในกรณีทเี่ ด็กหรือเยาวชนมีบตุ รอายุตาํ่ กวา ๓ ปตดิ มาระหวาง
ถูกควบคุมตัว หรือรับการฝกอบรม หรือคลอดบุตรในระหวางรับการควบคุมตัว
หรือรับการฝกอบรมนัน้ หากมีความจําเปน หรือปรากฏวาไมมผี ใู ดจะเลีย้ งดูเด็ก
ซึ่งเปนบุตรของเด็กหรือเยาวชนนั้น ผูอํานวยการจะอนุญาตใหบุตรของเด็ก
หรือเยาวชนอยูในสถานที่ควบคุมไดเฉพาะกรณีจําเปนและบุตรอายุตํ่ากวา ๓ ป
ก็ได หรือใหสง บุตรนัน้ ไปยังหนวยงานซึง่ มีหนาทีใ่ หการสงเคราะหคมุ ครองสวัสดิภาพ
หรือพัฒนาฟนฟูเด็ก เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบุตรของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ (มาตรา ๒๕)
๖.๒) การจําแนกเด็กและเยาวชนและการพัฒนาพฤตินสิ ยั เด็กและเยาวชน
(สวนที่ ๒, มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘)
เพือ่ ประโยชนในการดูแล แกไขบําบัดฟน ฟู และพัฒนาพฤตินสิ ยั เด็ก
และเยาวชนใหกลับตนเปนคนดี ใหจําแนกเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด รวมถึงใหผูอํานวยการจัดใหมีการจําแนกเด็ก
และเยาวชน เพือ่ ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุหรือปจจัยแหงการกระทํา
ความผิดในดานสังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ และจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชน เพือ่ กําหนดวิธกี ารปฏิบตั ติ อ เด็กและเยาวชน การวางแผนแกไข
บําบัดฟนฟู และการรายงานขอเท็จจริง พรอมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ลงโทษ หรือการใชวธิ กี ารสําหรับเด็กและเยาวชนทีเ่ หมาะสมตอศาล สําหรับเด็ก
และเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเขารับการฝกอบรมในศูนยฝก
และอบรม ใหผอู าํ นวยการจําแนกเด็กและเยาวชนใหสอดคลองกับคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลดวย ทั้งนี้ ในการจําแนกเด็กและเยาวชนดังกลาว กฎหมาย
กําหนดใหผอู าํ นวยการรับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการสหวิชาชีพตามกฎหมาย
วาดวยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ประกอบดวย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗)
ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชนในการบริหารจัดการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน
ในสถานทีค่ วบคุม ใหจดั กลุม เด็กและเยาวชนโดยใหคาํ นึงถึงประเภทของสถานที่
ควบคุมทีไ่ ดจาํ แนกไว ความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแตละประเภท การควบคุม
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ดูแล แกไขบําบัดฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน และการเตรียม
ความพรอมกอนปลอย ทัง้ นี้ ใหเปนไปตามระเบียบทีอ่ ธิบดีกาํ หนด (มาตรา ๒๘)
๗) การแกไขบําบัดฟน ฟูและการฝกอบรม (หมวด ๕, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๖)
๗.๑) การจัดทําแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟูและการฝกอบรมเด็ก
และเยาวชน
กฎหมายกําหนดใหสถานพินจิ และศูนยฝก และอบรมจัดทําแนวทาง
ในการแกไขบําบัดฟน ฟูและการฝกอบรมเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมกับเพศ อายุ
ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สภาวะสุขภาพทางกายและจิต
บุคลิกลักษณะ ระดับสติปญญา ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ สภาพ
ครอบครัว ตลอดจนสภาพแวดลอมของเด็กและเยาวชน และกําหนดวิธีการ
และเปาหมายในการกลับคืนสูครอบครัวและสังคม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ แตทงั้ นี้ การจัดทําแนวทางในการแกไขบําบัดฟน ฟู
และการฝกอบรมเด็กและเยาวชนแตละรายนัน้ ตองมาจากผลการวิเคราะหขอ มูล
ที่ทําใหทราบถึงสาเหตุของการกระทําผิด และปจจัยที่กอใหเกิดการกระทําผิด
เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนใหตรงตามสภาพ
ปญหาและความจําเปน และขจัดปจจัยทีจ่ ะกอใหเกิดความเสีย่ งตอการกระทําผิด
และสรางปจจัยเสริมที่จะชวยใหกลับตนเปนคนดี (มาตรา ๒๙)
๗.๒) จัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟน ฟูเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคล
ใหสถานพินจิ จัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟน ฟูเด็กและเยาวชน
เปนรายบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและความจําเปน เพื่อแกไขปญหา
และพัฒนาทักษะการปรับตัวและการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน สนับสนุน
ใหมีความพรอมที่จะดํารงชีวิตในสังคม และเตรียมความพรอมในการเขารับ
กิจกรรมแกไขบําบัดฟน ฟูทเี่ หมาะสมในกรณีทตี่ อ งเขารับการฝกอบรม (มาตรา ๓๐)
๗.๓) แนวทางการฝกอบรมเด็กและเยาวชน
ใหศูนยฝกและอบรมจัดทําแนวทางการฝกอบรม โดยกําหนดให
มีการเตรียมความพรอมกอนปลอย และแจงแนวทางการฝกอบรมใหเด็กและ
เยาวชน และบิดา มารดา ผูป กครอง หรือบุคคล ซึง่ เด็กและเยาวชนอาศัยอยูด ว ยทราบ
และภายหลังเมือ่ ไดมกี ารจัดทําแนวทางการฝกอบรมแลว หากพบวาขอเท็จจริง
หรือพฤติการณเปลีย่ นแปลงไป ใหทาํ การปรับปรุงแนวทางดังกลาวใหเหมาะสม
และรายงานแนวทางทีไ่ ดปรับปรุงแลวใหศาลทราบ โดยกฎหมายกําหนดใหมกี าร
ประเมินผลการฝกอบรมตามแนวทางดังกลาวเปนระยะ หรือเมื่อการฝกอบรม
ตามแนวทางดังกลาวเสร็จสิ้น (มาตรา ๓๑)
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๗.๔) การจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนกอนมี
คําพิพากษา
ในกรณีทศี่ าลมีคาํ สัง่ ใหสถานพินจิ ดําเนินการแกไขบําบัดฟน ฟูเด็ก
และเยาวชนกอนมีคาํ พิพากษา ใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน
รวมทั้งผูปกครอง ประกอบในการจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูดวย
ซึ่งการจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวนั้น กฎหมายไดกําหนดให
เจาพนักงานพินจิ จัดทําโดยการวิเคราะหถงึ สภาพปญหาและสาเหตุการกระทําผิด
กําหนดกิจกรรม และระยะเวลาที่ชัดเจนในการแกไขบําบัดฟนฟูในกรณีที่ศาล
มิไดกําหนดระยะเวลาในการแกไขบําบัดฟนฟูไว (มาตรา ๓๒)
๗.๕) การจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูแบบเชามาเย็นกลับ
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเด็กและเยาวชนเขารับการ
แกไขบําบัดฟนฟูแบบเชามาเย็นกลับ ใหผูอํานวยการสถานพินิจกําหนดเขต
พื้นที่เฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชนกลุมนี้ หรือดําเนินการในสถานที่อื่นที่ได
รับความเห็นชอบจากอธิบดี และตองจัดใหมีแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟู
เฉพาะราย (มาตรา ๓๓)
๗.๖) การจัดใหมกี ารศึกษาสายสามัญหรือการฝกวิชาชีพ และการบําบัด
ฟนฟูพฤติกรรมและอารมณเด็กและเยาวชน
กฎหมายกําหนดใหศูนยฝกและอบรมจะตองจัดใหมีการศึกษา
สายสามัญหรือการฝกวิชาชีพ และการบําบัดฟนฟูพฤติกรรมและอารมณเด็ก
และเยาวชนที่เหมาะสมกับอายุ สภาพรางกาย สภาพจิต วุฒิภาวะ ระยะเวลา
การฝกอบรม และประโยชนที่เด็กและเยาวชนจะไดรับในอนาคต ตามหลักสูตร
การฝกอบรมที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๓๔)
๗.๗) การจัดทําแนวทางการฝกอบรมเพื่อเปนแนวทางในการแกไข
บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ใหศนู ยฝก และอบรมจัดทําแนวทางการฝกอบรมเพือ่ เปนแนวทาง
ในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนตามสภาพปญหาและความจําเปน
โดยมีการกําหนดระยะเวลาทีส่ อดคลองกับคําพิพากษาหรือคําสัง่ ศาล เพือ่ เสริมสราง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการกลับไปดํารงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางปกติสขุ
โดยแนวทางการฝกอบรมตองสอดคลองกับภารกิจและลักษณะของศูนยฝก
และอบรมแตละแหง (มาตรา ๓๕)
๗.๘) ขอมูลทีใ่ ชในการพิจารณาในการจัดทําแนวทางการฝกอบรม มีดงั นี้
(๑) รายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
(๒) ระยะเวลาการฝกอบรมตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
(๓) ผลการจําแนก
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(๔) ความสมัครใจ ความถนัด และความตองการของเด็กและ
เยาวชน
(๕) หลักสูตรการฝกอบรมซึง่ สถานทีค่ วบคุมสามารถจัดได (มาตรา ๓๖)
๘) สิทธิ หนาที่ ประโยชน และกิจการอืน่ ๆ เกีย่ วกับเด็กและเยาวชน (หมวด ๖,
สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔)
๘.๑) สิทธิของเด็กและเยาวชน (สวนที่ ๑, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๑)
๘.๑.๑) ดานการศึกษา
กฎหมายกําหนดใหสถานทีค่ วบคุมจัดใหเด็กและเยาวชน
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ โดยตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ตองมีการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม และการฝกอบรมเพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ มีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการฝกอบรมอยาง
เทาเทียมกัน และใหสถานที่ควบคุมจัดใหเด็กและเยาวชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
เพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชนแตละคน ซึ่งการกําหนดหลักสูตร
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการศึกษาและการฝกอบรมใหแกเด็ก
และเยาวชน ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๓๗)
โดยใหสถานที่ควบคุมรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการฝกอบรมใหแกเด็กและเยาวชน รวมทั้งตองจัดหาบรรดา
เครื่องอุปกรณในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการฝกอบรมใหแกเด็กและเยาวชน
(มาตรา ๓๘)
๘.๑.๒) ดานจัดการกีฬา ดนตรี และนันทนาการ
กฎหมายกําหนดใหสถานที่ควบคุมจัดการกีฬา ดนตรี
และนันทนาการ ใหแกเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็ก
และเยาวชนแตละคน รวมทั้งจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาหรือการแสดงดนตรี
ของเด็กและเยาวชน รวมตลอดถึงการจัดใหมีการสอนหลักคําสอนทางศาสนา
ใหคําแนะนําทางจิตใจ หรือประกอบศาสนกิจในสถานที่ควบคุมใหแกเด็ก
และเยาวชนดวย (มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐)
๘.๑.๓) ดานขวัญกําลังใจ
กฎหมายกําหนดใหเด็กและเยาวชนมีสทิ ธิไดรบั เงินรางวัล
จากการจําหนายผลิตภัณฑที่เกิดจากการฝกวิชาชีพหรือฝกงานฝมือเด็ก
และเยาวชน หรือรางวัลจากการแสดงหรือบริการตาง ๆ ของเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๔๑)

๑๑๐
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๘.๒) สุขอนามัยของเด็กและเยาวชน (สวนที่ ๒, มาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๕)
๘.๒.๑) กรณีเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวย
(๑) ในกรณีที่แพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานพินิจ
ซึ่งผานการฝกอบรมดานการพยาบาล พบวาเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวยซึ่งตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ ถาเปนอาการเจ็บปวยที่งายตอการติดเชื้อหรือเปน
โรคติดตอ ใหจัดแยกเด็กหรือเยาวชนนั้นออกจากเด็กหรือเยาวชนอื่น โดยใหมี
ผูดูแลอยางใกลชิดและรายงานผูอํานวยการเพื่อดําเนินการใหไดรับการตรวจ
จากแพทยโดยเร็ว
(๒) ในกรณีที่แพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานพินิจ
ทีผ่ า นการอบรมดานการพยาบาล เห็นวาเด็กหรือเยาวชนปวยดวยโรคทีต่ อ งการ
การบําบัดเฉพาะดาน หรือมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ใหเสนอความเห็นตอ
ผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสงตัวเด็กหรือเยาวชนดังกลาวไปยังสถานบําบัดรักษา
สําหรับโรคชนิดนัน้ โดยเฉพาะ โรงพยาบาล หรือสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต
นอกสถานทีค่ วบคุมตอไป และใหผอู าํ นวยการแจงใหบดิ า มารดา ผูป กครอง หรือ
บุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูทราบ (มาตรา ๔๒)
๘.๒.๒) การดูแลดานสุขภาพของตาและหู ฟน รวมถึงผูม กี ายพิการ
กฎหมายกําหนดใหสถานทีค่ วบคุมจัดใหเด็กและเยาวชน
ไดรบั อุปกรณชว ยเกีย่ วกับสายตาและการไดยนิ การบริการทันตกรรม รวมถึง
อุปกรณสําหรับผูมีกายพิการตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหสถานที่
ควบคุมจัดใหมีการตรวจสุขภาพเด็กและเยาวชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมถึง
ใหบตุ รของเด็กและเยาวชนในสถานทีค่ วบคุมไดรบั การตรวจสุขภาพรางกาย
โดยผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพเด็ก เพื่อวินิจฉัยและใหการรักษาตามความจําเปน
รวมทั้งการตรวจปองกันโรค และการบริการดานสุขอนามัยดวย (มาตรา ๔๓)
๘.๒.๓) กรณีเด็กและเยาวชนหญิงมีครรภ
ใหสถานที่ควบคุมจัดเตรียมใหเด็กและเยาวชนหญิง
ที่มีครรภไดคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกสถานที่ควบคุม
ณ ทองทีท่ สี่ ถานทีค่ วบคุมนัน้ ตัง้ อยู และเมือ่ เด็กและเยาวชนหญิงคลอดบุตรแลว
ใหเด็กและเยาวชนหญิงนัน้ อยูพ กั รักษาตัวตอไปภายหลังการคลอดไดไมเกิน ๗ วัน
นับแตวันคลอด ในกรณีที่จําเปนตองพักรักษาตัวนานกวานี้ ใหเสนอความเห็น
ของแพทยเพื่อขออนุญาตตอผูอํานวยการ (มาตรา ๔๔)
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกาํ หนดใหสถานทีค่ วบคุมจัดให
เด็กและเยาวชนหญิงผูตั้งครรภหรือผูใหนมบุตรไดรับคําแนะนําทางดานสุขภาพ
และโภชนาการจากแพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานพินิจซึ่งผานการฝกอบรม
ดานการพยาบาล และตองจัดอาหารที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสมใหแก
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เด็กและเยาวชนหญิง ผูตั้งครรภ ทารก เด็กและมารดาผูใหนมบุตร และตอง
ไมขัดขวางเด็กและเยาวชนหญิงจากการใหนมบุตร เวนแตมีปญหาดานสุขภาพ
(มาตรา ๔๕)
๘.๓) การติดตอเด็กและเยาวชน (สวนที่ ๓, มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๗)
กฎหมายไดกําหนดใหเด็กและเยาวชนพึงไดรบั การอนุญาตใหตดิ ตอ
กับบุคคลภายนอกตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด และบุคคลภายนอกซึ่งไดรับ
อนุญาตใหเขาไปในสถานที่ควบคุมเพื่อกิจธุระ เยี่ยมเด็กและเยาวชน หรือเพื่อ
ประโยชนอยางอื่น จะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานที่
ควบคุ ม ที่ ป ระกาศไว โ ดยเป ด เผย หากฝ า ฝ น ให เจ า พนั ก งานพิ นิ จ มี ห น า ที่
และอํานาจสั่งใหออกจากสถานที่ควบคุมได รวมถึงใหสถานที่ควบคุมจัดสถานที่
ใหเด็กและเยาวชนไดพบและปรึกษากับทีป่ รึกษากฎหมายหรือทนายความของตน
เปนการเฉพาะตัวตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)
๘.๔) ทรัพยสนิ ของเด็กและเยาวชน (สวนที่ ๔, มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๔๙)
(๑) ทรัพยสนิ ชนิดใดจะเปนสิง่ ของตองหาม หรือสิง่ ของทีอ่ นุญาต
หรือไมอนุญาตใหเก็บรักษาไวในสถานทีค่ วบคุม ใหเปนไปตามระเบียบทีอ่ ธิบดี
กําหนด ระเบียบดังกลาวเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได และ
ใหปด ประกาศรายชือ่ สิง่ ของตองหามไวในสถานทีเ่ ปดเผยหนาสถานทีค่ วบคุมดวย
(๒) ทรัพยสินที่เปนสิ่งของอนุญาตใหเก็บรักษาไวในสถานที่
ควบคุม หากมีปริมาณหรือจํานวนเกินกวาที่อธิบดีอนุญาต หรือเปนสิ่งของ
ทีไ่ มอนุญาตใหเก็บรักษาไวในสถานทีค่ วบคุม ใหแจงใหบดิ า มารดา หรือผูป กครอง
มารับสิง่ ของดังกลาวคืนจากเจาพนักงานพินจิ หากไมมผี มู ารับคืน สถานทีค่ วบคุม
อาจจําหนายสิ่งของนั้นแลวมอบเงินใหแกเด็กและเยาวชนภายหลังหักคาใชจาย
ในการจําหนายในวันที่เด็กและเยาวชนไดรับการปลอยตัว แตถาสิ่งของนั้น
เปนของอันตรายหรือโสโครก ก็ใหเจาพนักงานพินิจทําลายเสีย
(๓) ทรั พ ย สิ น ของเด็ ก และเยาวชนที่ ไ ด รั บ การปล อ ยตั ว หรื อ
หลบหนีไปซึ่งตกคางอยูในสถานที่ควบคุม หากเด็กและเยาวชนไมมารับคืนไป
ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ไดรับการปลอยตัวหรือหลบหนี ใหตกเปนของแผนดิน
(มาตรา ๔๙)
๙) การเตรียมความพรอมกอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอยเด็กและ
เยาวชนจากสถานที่ควบคุม (หมวด ๗, มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๙)
๙.๑) การจัดใหมีแนวทางการเตรียมความพรอมกอนปลอยเด็กและ
เยาวชน
ใหสถานพินิจและศูนยฝกและอบรมจัดใหมีแนวทางการเตรียม
ความพรอมกอนปลอย โดยเริ่มเตรียมการตั้งแตไดรับตัวเด็กและเยาวชนไวใน
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สถานทีค่ วบคุมเพือ่ ใหมกี ระบวนการในการสงเสริมและชวยเหลือเด็กและเยาวชน
ไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อใหเด็กและเยาวชนแตละคนกลับไปใชชีวิต
ในสังคมไดอยางปกติสขุ รวมทัง้ ตองใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการจัดการเรือ่ งสวนตัว
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมีความสัมพันธที่ดีกับครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๕๐)
๙.๒) การจัดทําแนวทางการเตรียมความพรอมกอนปลอยเด็กและเยาวชน
ในการจัดทําแนวทางการเตรียมความพรอมกอนปลอย ใหเด็ก
และเยาวชน และบิดามารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการหรือชุมชนที่เด็ก
และเยาวชนอาศัยอยูดวย มีสวนรวมพิจารณาในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) การดํ า เนิ น ชี วิ ต และการปฏิ บั ติ ต นของเด็ ก และเยาวชน
ภายหลังปลอย
(๒) การควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนของบิดา มารดา ผูปกครอง
บุคคลหรือองคการหรือชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวย
(๓) วิ ธี ก ารและระยะเวลาที่ ส ถานพิ นิ จ หรื อ ศู น ย ฝ  ก และอบรม
จะติดตามภายหลังปลอยเพื่อการประคับประคองใหเด็กและเยาวชนสามารถ
ดํารงตนอยูไดโดยไมกลับไปกระทําผิดอีก (มาตรา ๕๑)
๙.๓) การดําเนินการเพื่อในชวงเตรียมความพรอมกอนปลอยเด็กและ
เยาวชน
ในกรณีที่เด็กและเยาวชนพึงไดรับการสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพภายหลังปลอย ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองเด็ก หรือติดตอใหหนวยงานเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชน
เขามามีสวนรวมในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ เพื่อเตรียมการตั้งแต
ในชวงเตรียมความพรอมกอนปลอย (มาตรา ๕๒)
๙.๔) การเตรียมความพรอมกอนถึงกําหนดปลอยเด็กและเยาวชน
กอนถึงกําหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน ใหมกี ารเตรียมความพรอม
ดังตอไปนี้
(๑) แนะแนวดานการศึกษาและการประกอบอาชีพ
(๒) เตรียมเด็กและเยาวชนใหพรอมคืนสูครอบครัวและสังคม
(๓) ประสานกับบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการ
หรือชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยใหพรอมรับเด็กและเยาวชนเมื่อไดรับ
การปลอยตัวโดยมีแผนการดูแลที่ชัดเจน
(๔) ใหเด็กและเยาวชนกลับไปอยูกับครอบครัวเปนการชั่วคราว
หรือทดลองไปทํางานภายนอกสถานทีค่ วบคุม เพือ่ ประเมินผลการกลับไปใชชวี ติ
ในสังคม (มาตรา ๕๓)
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๙.๕) การจัดใหมสี ถานทีเ่ พือ่ ใหการสงเคราะหชว ยเหลือเด็กและเยาวชน
ภายหลังปลอย
ในการเตรียมความพรอมกอนปลอย หากพบวาเด็กและเยาวชน
ประสบปญหาดานทีอ่ ยูอ าศัย หรือไมสามารถอยูร ว มกับบุคคลในครอบครัว หรือ
ไมมีความปลอดภัยเมื่อกลับไปอยูในชุมชน หรืออยูในระหวางการทดลองใชชีวิต
ในชุมชน หรืออยูใ นระหวางการจัดหางานเพือ่ ประกอบอาชีพ หรือมีความจําเปน
อื่น ๆ ใหสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรมจัดใหมีสถานที่เพื่อใหการสงเคราะห
ชวยเหลือภายหลังปลอย (มาตรา ๕๔)
๙.๖) การเตรียมความพรอมของสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรม
กอนถึงกําหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน
กอนถึงกําหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน ใหสถานพินิจหรือศูนยฝก
และอบรมเตรียมความพรอม ดังตอไปนี้
(๑) จัดเตรียมผลการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนนําไปใชในการ
ศึกษา หรือใชเปนหลักฐานในการสมัครงาน
(๒) ติดตอบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการหรือ
ชุมชนซึง่ เด็กและเยาวชนอาศัยอยูด ว ย เพือ่ แจงวันครบกําหนดปลอยตัวใหทราบ
(๓) เตรียมการสงเคราะหที่จําเปน โดยตองจัดใหหรือประสานกับ
หนวยงานที่ใหการสงเคราะห เพื่อรับเด็กและเยาวชนไปใหการสงเคราะหตอ
รวมทั้งตองใหคําแนะนําแกเด็กและเยาวชนตามสมควร
(๔) จัดสงประวัติเด็กและเยาวชนไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชน (มาตรา ๕๕)
๙.๗) การจัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน
สถานพิ นิ จ หรื อ ศู น ย ฝ  ก และอบรมต อ งจั ด ให มี ก ารติ ด ตามผล
การปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแกไขปญหาขอขัดของในการ
กลับไปดํารงชีวติ ในสังคม และการใหคาํ แนะนําหรือประสานกับหนวยงานทีต่ อ ง
รับผิดชอบใหการชวยเหลือตอไป (มาตรา ๕๖)
๙.๘ การจัดทําแนวทางการติดตามภายหลังปลอยเด็กและเยาวชน
ใหสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรมประชุมจัดทําแนวทางการ
ติดตามภายหลังปลอยรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ และพนักงานคุมครองเด็กในพื้นที่ รวมทั้งชุมชนหรือ
บุคคลที่เห็นสมควร เพื่อกําหนดวิธีการติดตามและการใหความชวยเหลือเด็ก
และเยาวชนภายหลังการปลอยตัวใหตรงตามสภาพปญหาและความจําเปนของ
เด็กและเยาวชน โดยแนวทางจะตองไดรับการยินยอมจากเด็ก เยาวชน บิดา
มารดา หรือผูปกครอง (มาตรา ๕๗)
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๙.๙) การจัดใหมรี ะบบสงเคราะหชว ยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชน
ภายหลังปลอย
ใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจัดใหมีระบบสงเคราะห
ชวยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปลอย โดยรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคการพัฒนาเอกชน รวมทัง้ ชุมชนหรือบุคคลทีเ่ ห็นสมควร
เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนใหไดรับสวัสดิการ
และการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ตรงตามสภาพปญหาและความจําเปน
(มาตรา ๕๙)
๑๐) บทกําหนดโทษ (หมวด ๘ มาตรา ๖๐)
กฎหมายกําหนดใหผูใดที่นําสิ่งของตองหามเขาไปในสถานที่ควบคุม
ไมวา ดวยวิธใี ดโดยไมไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงานพินจิ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตในกรณีที่
ผูก ระทําความผิดดังกลาวเปนเจาหนาทีข่ องกรมพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชน
ตองระวางโทษเปน ๓ เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น โดยสิ่งของ
ตองหามดังกลาวมานั้น กฎหมายกําหนดใหริบเสียทั้งสิ้น
๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๑)
ในวาระเริ่มแรก ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๓.๑) ใหคณะกรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ
ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ปลั ด กระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัยการสูงสุด
ผูบ ญั ชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมราชทัณฑ เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนกรรมการ และใหอธิบดี
กรมพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชน เปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบตั หิ นาที่
คณะกรรมการตามกฎหมายนี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามกฎหมายนี้ แตตองไมเกิน ๙๐ วันนับแตวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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