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หลักการและเหตุผล
 โดยที่การตั ้งครรภในวัยรุ นของประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื่อง 
ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ในภาพรวม และปญหาการตั ้งครรภในวัยรุ นของประเทศมีความซับซอน
และไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาทีข่องหนวยงานใดหนวยงานหนึง่  ดังนั้น 
สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกัน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรฐั หนวยงานของเอกชน และประชาสงัคม 
เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม
 มีความเปนเอกภาพ และมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตันิี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
 “วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบปบริบูรณ แตยังไมถึงยีส่ิบป
บริบูรณ
 “นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา ท้ังประเภทสามญัศกึษาและอาชวีศกึษาหรอืเทียบเทา
อยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
 “นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
 “เพศวิถศึีกษา” หมายความวา กระบวนการเรยีนรูในเรื่องเพศที่ครอบคลมุ
ถึงพัฒนาการในแตละชวงวัย การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวน
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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
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บคุคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีสงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุทีใ่หความสําคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาค
ทางเพศ
 “อนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา ภาวะความแข็งแรงสมบูรณ
ของรางกายและจิตใจทีเ่ปนผลอันเกิดจากกระบวนการทําหนาที่ของระบบสุขภาพ
ทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต ซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ี
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
 “บริการอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การใหบริการสงเสริม 
ปองกัน รักษา และฟนฟูที่เกี่ยวกบัอนามัยการเจริญพันธุ
 “การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความวา การจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ
 “สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานทีซ่ึ ่งผู ประกอบกิจการ
ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจและมีลูกจางทํางานอยูในสถานประกอบกิจการนั้น
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ
ทีเ่รียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)
  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการ
ตามกฎหมายนี ้และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวง
และระเบียบเพื ่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี ้ ทั้งนี้ ในสวนทีเ่กี ่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น โดยกฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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๓) การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึง
มาตรา ๑๐)
 ๓.๑) สิทธิของวัยรุนตามกฎหมายนี้
      กฎหมายกําหนดใหวยัรุนมสีทิธท่ีิจะตัดสนิใจดวยตนเอง และมสิีทธิ
ไดรับขอมูลขาวสารและความรู ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับ
การรักษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัดสวัสดิการสังคม
อยางเสมอภาคและไมถกูเลอืกปฏบิติั และไดรบัสทิธอิื่นใดท่ีเปนไปเพื่อประโยชน
ตามกฎหมายนี้อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ สําหรับในเขตราชการ
สวนทองถ่ินนั้น กฎหมายก็ไดมีการกําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการเพื่อใหวัยรุนในเขตราชการสวนทองถิ่นไดรับสิทธิดังกลาวเชนเดียวกัน 
โดยการดําเนินการดังกลาวนั้นใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕ 
และมาตรา ๑๐) 
  ๓.๒) หนาท่ีของสถานศึกษาในการปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน 
     กฎหมายไดกําหนดใหสถานศกึษาดาํเนินการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
     (๑)  จดัใหมีการเรยีนการสอนเรือ่งเพศวถิศีกึษาใหเหมาะสมกับชวงวยั
ของนักเรียนหรือนักศึกษา
     (๒) จัดหาและพัฒนาผูสอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษา และให
คําปรึกษาในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียนหรือ
นักศึกษา
     (๓) จัดใหมีระบบการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียนหรือ
นักศกึษาซึ่งต้ังครรภ ใหไดรบัการศกึษาดวยรปูแบบที่เหมาะสมและตอเน่ือง รวมทั้ง
จัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ และการจัดสวัสดิการ
สังคมอยางเหมาะสม
     สําหรับการกําหนดประเภทของสถานศึกษา และการดําเนินการ
ของสถานศึกษาแตละประเภทนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๖)
  ๓.๓) หนาท่ีของสถานบรกิารในการปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน 
     กฎหมายไดกาํหนดใหสถานบรกิารดาํเนนิการปองกนัและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
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     (๑) ใหขอมลูขาวสารและความรูเกี่ยวกบัการปองกนัและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวยัรุนแกผูรบับรกิารซ่ึงเปนวัยรุนอยางถกูตอง ครบถวน และเพยีงพอ
     (๒) จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ
ที่ไดมาตรฐานสาํหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุน และสอดคลองกับสิทธิตามขอ ๓.๑) 
รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
     สาํหรับการกําหนดประเภทของสถานบริการ และการดําเนินการ
ของสถานบริการแตละประเภทนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๗)
 ๓.๔) หนาที่ของสถานประกอบกิจการในการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน 
      กฎหมายไดกําหนดใหสถานประกอบกิจการดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
     (๑) ใหขอมลูขาวสารและความรูเกี่ยวกบัการปองกนัและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนแกลูกจางซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
     (๒) จัดหรือสนับสนุนให ลูกจ างซึ ่ง เป นวัยรุ นเข าถึงบริการ
ใหคําปรึกษา และบริการอนามัยการเจริญพันธุ รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอ
ใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
     สําหรบัการกาํหนดประเภทของสถานประกอบกจิการ และการดาํเนนิการ
ของสถานประกอบกิจการแตละประเภทนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา ๘)  
  ๓.๕) การจัดสวัสดิการสังคมที่เกี ่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน 
     กฎหมายไดกาํหนดใหมกีารจัดสวสัดกิารสงัคมที่เก่ียวกบัการปองกนั
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
      (๑) สงเสรมิสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดบั
อําเภอสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในพื้นทีเ่พื่อเปนแกนนําปองกัน แกไข และ
เฝาระวังปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
      (๒) สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ และหนวยงานของ
เอกชนที่เกี่ยวของ ทําหนาที่ประสานงาน เฝาระวัง และใหความชวยเหลือแกวัยรุน
ที่ตั้งครรภและครอบครัว
      (๓) จัดใหมีการฝกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแกวัยรุน
ทีต่ั ้งครรภกอนและหลังคลอดที่ประสงคจะเขารับฝกอาชีพ และประสานงาน
เพื่อจัดหางานใหไดประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
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      (๔) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีทีวั่ยรุนไมสามารถเลี้ยงดูบุตร
ดวยตนเองได
      (๕) การจัดสวัสดกิารสงัคมในดานอ่ืน ๆ  เพื่อสงเสรมิการปองกนัและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
      ซึ่งการดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) นั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา ๙)  

๔) คณะกรรมการปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน (หมวด ๒, มาตรา ๑๑ 
ถึงมาตรา ๒๒)
 ๔.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
       กฎหมายใหม ี“คณะกรรมการปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
จํานวน ๕ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผู มีความรู  มีความเชี ่ยวชาญ 
มีผลงาน และมีประสบการณเปนท่ีประจักษไมนอยกวา ๕ ป ในดานการสาธารณสขุ 
ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และ
ดานการสังคมสงเคราะห ดานละ ๑ คน โดยตองคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวน
ทีใ่กลเคียงกัน นอกจากนี้ ใหมผีูแทนเด็กและเยาวชน จํานวน ๒ คน ซึง่ประธาน
กรรมการแตงตั้งจากผูแทนสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยซึ่งตองมีอายุ
ไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ เปนชาย ๑ คน และหญิง ๑ คน เปนกรรมการ
      ใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแทน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ  (มาตรา ๑๑)  
       โดยกรรมการผูทรงคณุวฒุแิละผูแทนเดก็นั้น มีวาระการดาํรงตาํแหนง
คราวละ ๒ ปนับแตวันทีไ่ดรับการแตงตั้ง ผูซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการ
แตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได (มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๕) 
 ๔.๒) องคประชุมและการลงมติ
      การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการนั้นตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

creo




พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙

ก.ค. - ส.ค. ๕๙๙๔ จุลนิติ

     โดยมติของทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ใหมเีสยีง ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๖)   
 ๔.๓) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  
     (๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
     (๒) เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุนตอคณะรฐัมนตร ีรวมทั้งเสนอความเหน็ตอรฐัมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายนี้
     (๓) เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
     (๔)  กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
ของเอกชนเพือ่ปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน 
ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
     (๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการ
ดําเนนิการเกีย่วกับการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนแกหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานของเอกชน
     (๖) ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๗)
     (๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได (มาตรา ๑๙)
       ทั้งนี้ นโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
การตัง้ครรภในวัยรุนตามความใน (๑) นั้น อยางนอยตองมีสาระสําคัญในเรือ่ง 
ดังตอไปนี้
     (๑) มาตรการเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
     (๒) มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑)
     (๓) มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยา
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
     (๔) มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวยัรุนในหนวยงานของรฐัและหนวยงานของเอกชน ใหสามารถดําเนินการไดอยาง
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

creo




แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๙๕จุลนิติ

     โดยการจัดทาํนโยบายและยทุธศาสตรดังกลาว ใหคํานึงถึงหลักการ
มีสวนรวมของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุนดวย (มาตรา ๑๘)
 ๔.๔) อํานาจในการ ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียก
     ในการปฏบิตัหินาท่ีตามกฎหมายนี้ กฎหมายกาํหนดใหคณะกรรมการ
และคณะอนกุรรมการมอํีานาจออกคาํสั่งเปนหนังสอืเรยีกบคุคลใดมาใหขอเทจ็จรงิ
หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมลู หลักฐาน หรือวัตถุใด
ที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได (มาตรา ๒๐)  
 ๔.๕) การฝาฝนไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนตามกฎหมายนี้
     ในกรณีที่ปรากฏวาสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการ 
หรือหนวยงานของรัฐไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ตามทีก่ําหนดในกฎหมายนี ้ ใหคณะกรรมการแจงตอรัฐมนตรีผู รักษาการ
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการตามกฎหมายนี้  (มาตรา ๒๑)  
 ๔.๖) งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
     กฎหมายกําหนดใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้
     (๑) จัดทาํนโยบาย ยทุธศาสตร และรายงานการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเสนอตอคณะกรรมการ
     (๒) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานของเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมี
การปฏิบตัิตามนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภ
ในวัยรุน
     (๓) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคและสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสม
     (๔) เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน และดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ดังกลาว
     (๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข 
และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน 
การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ และเผยแพร
ใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน

creo




พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙

ก.ค. - ส.ค. ๕๙๙๖ จุลนิติ

     (๖) จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
     (๗) ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (มาตรา ๒๒)

 ๕) บทกําหนดโทษ (หมวด ๓, มาตรา ๒๓)
  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั ่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
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 ปฏิบัติหนาทีค่ณะกรรมการตามกฎหมายนี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี
การแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเด็กและเยาวชนตามขอ ๔.๑) ซึง่ตอง
ไมเกิน ๑๒๐ วันนับแตวันที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยใหผูแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงศกึษาธิการ ผูแทนกรมกิจการเดก็และเยาวชน และผูแทนกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ
 

หมายเหตุ :- 
  • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับในวันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 

creo




แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๙๗จุลนิติ

 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย 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
ตอเสถียรภาพความมั ่นคงทางสังคม และการพัฒนาอยางยั ่งยืนของประเทศ 
หากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวน นอกจากจะสงผลตอเสถียรภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของรัฐแลว ยังสงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศอีกดวย  ดังนั้น เพื่อใหการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและคดีความทีเ่กีย่วของทัง้หลาย
ไดรับการพิจารณาพิพากษาอยางรวดเร็วและเปนธรรม สมควรใหมีกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีคามนุษยขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
 “คดคีามนุษย” หมายความวา คดีทีม่ีขอหาความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ไมวาจะมีขอหาความผิดอื่นรวมอยูดวย
หรือไมก็ตาม แตความดังกลาวมิใหรวมถึง
 (๑) คดีท ีอ่ย ู ในอํานาจของศาลอาญาคดีท ุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 (๒) คดีทีอ่ยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา พนักงานเจาหนาทีต่ามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

๒) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๕)
 ๒.๑) การพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทหาร
      กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติในขอ ๕.๑) ไปใชบังคับแกการ
พิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทหารดวย โดย
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      (๑) การดําเนินการเกี ่ยวกับคาสินไหมทดแทนและคาเสียหาย
เพื่อการลงโทษตามขอ ๕.๔) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
      (๒) การจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลทหาร
ตั้งใหแกจําเลยตามขอ ๖.๒) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
      (๓) การจายคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาทีพ่ัก และ
คาใชจายอื่นแกผูทรงคณุวุฒิหรอืผูเชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเหน็ พยานที่ศาล
เรียกมาเอง และบุคคลหรือคณะบุคคลซึง่ไดรับการแตงตั้งจากศาลใหปฏิบัติหนาที่
ตามทีไ่ดรับมอบหมายตามความในขอ ๖.๓.๔) ใหเปนไปตามระเบียบทีก่ระทรวง
กลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
      (๔) การอุทธรณและฎกีาในศาลทหารใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลทหาร
     (๕) ใหคําวา “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
     ใหทีป่ระชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจ
ออกระเบียบเกีย่วกับการดําเนินคดีเพือ่ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ หรือเพือ่ให
การพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลทหารเปนไปดวยความสะดวก รวดเรว็ เปนธรรม 
และมีประสิทธิภาพ เทาทีไ่มขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้ และเมือ่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได ( มาตรา ๔)
  ๒.๒) การพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ และศาลลมละลาย
      กฎหมายกําหนดหามมิใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพจิารณาคดีทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
และศาลลมละลายตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณา
คดีลมละลายรับคดีที่มีขอหาความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยไวพิจารณาพิพากษา  (มาตรา ๕)     

๓) อํานาจในการวินิจฉัยวาคดีใดเปนคดีคามนุษยหรือไม (มาตรา ๖)
 ในกรณีมีปญหาวาคดีใดเปนคดีคามนุษยหรือไม กฎหมายกําหนด
ใหประธานศาลอุทธรณเปนผูวินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ
ใหเปนที่สุด แตทั้งนี้ ไมกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ทีไ่ดกระทําไปกอนที่
จะมีคําวินิจฉัยนัน้ ซึ่งการขอใหประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยปญหาดังกลาวไดนั้น 
ตองกระทําอยางชาในวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไมมี
การตรวจพยานหลักฐาน หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหามมิใหมีการขอ
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ใหวินิจฉัยปญหาดังกลาวอีก และเมื่อไดรับคําขอจากศาลชั้นตนแลว ใหประธาน
ศาลอุทธรณมีคําวินิจฉัยและแจงผลไปยังศาลชั้นตนโดยเร็ว
 ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว การดําเนินการใด ๆ 
ระหวางศาลชั ้นตนกับศาลอุทธรณนั้น จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื ่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได

๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
  ใหประธานศาลฎีการักษาการตามกฎหมายนี ้และประธานศาลฎีกา
โดยความเห็นชอบของที ่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับเพือ่ให
เปนไปตามกฎหมายนี ้หรือเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเปนไปดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และเทีย่งธรรม และเมือ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได

๕) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๒๒)
 ๕.๑) วิธีพิจารณาคดีคามนุษยตามกฎหมายนี้
      วิธีพิจารณาคดีคามนุษยใหใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว
ตามที่กําหนดในกฎหมายนี้และขอบังคับของประธานศาลฎีกา แตในกรณีที่
ไมมีบทบัญญัติและขอบังคับดังกลาว กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
มาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามกฎหมายนี้
       โดยคดีค ามนุษยใดมีข อหาความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยวธิพีจิารณาคดยีาเสพตดิรวมอยูดวย ใหนําบทบญัญตัติามกฎหมาย
ดังกลาวมาใชบังคับแกขอหาความผิดนั ้นเทาทีไ่มขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๘)  
 ๕.๒) การสืบพยาน การไตสวนมูลฟอง หรือการพิจารณาคดีผาน
การถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
      ในการสบืพยานกอนฟองคด ีการไตสวนมลูฟอง หรอืการพจิารณาคดี 
หากมีเหตุจําเปนอันไมอาจนําพยานมาเบิกความในศาลได เมื่อคูความรองขอ
หรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตใหพยานดังกลาวเบิกความที่ศาลอื่นหรือ
สถานท่ีทําการของทางราชการหรอืสถานท่ีแหงอ่ืนซึ่งอยูในประเทศหรอืตางประเทศ 
โดยจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได
ทัง้นี ้การเบกิความดงักลาวใหถอืเสมอืนวาพยานเบกิความในหองพิจารณาของศาล 
โดยหลักเกณฑและวิธีดําเนินการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของ
ประธานศาลฎีกา (มาตรา ๙)
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  ๕.๓) ขอพิจารณาประกอบการวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั่วคราวหรือ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
      ใหศาลมีอํานาจสั ่งใหพนักงานเจาหนาทีจั่ดทําขอมูลประวัต ิ
ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดตอรางกายหรือจิตใจ และขอวิตกกังวล
หรือขอคิดเห็นอยางอื่นของผูเสียหาย ตลอดจนพฤติการณอื่นใดที่เกี่ยวของ
ซึ่งศาลเห็นวาจะเปนประโยชนตอการวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั่วคราวหรือการ
พิจารณาพิพากษาคดี  (มาตรา ๑๐)  
      นอกจากที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั ่วคราวผู ตองหาหรือจําเลย ใหพิจารณาถึง
พฤติการณแหงการกระทําความผิดวามีลักษณะเปนเครือขายหรือเปนองคกร
อาชญากรรมหรือผูตองหาหรือจําเลยนั้นเปนผูมีอิทธิพลหรือมีเจาหนาที่ของรัฐ
เขาไปเก่ียวของกับการกระทําผดิหรอืไมประกอบดวย โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั
ของผูเสียหายและภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกพยานหลักฐานเปนสําคัญ ซึ่งในการ
สัง่ปลอยชัว่คราวนัน้จะตองกําหนดมาตรการเพือ่ปองกันการหลบหนีและภัย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยางเพียงพอ และในกรณีทีเ่ปนคําสั่งของศาล หากมีการ
สัง่ใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัด
การเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราว ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดเจาพนักงานหรือ
บุคคลซึ่งจะตองรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งไดดวย (มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒)   
  ๕.๔) การเรียกคาสินไหมทดแทน
      การเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการ
จะขอรวมไปกับฟองคดีอาญาหรือจะยื่นคํารองในระหวางการพิจารณาของศาล
ชั้นตนก็ได แตก็ไมตัดสิทธิของผูเสียหายทีจ่ะยืน่คํารองเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากอนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี แตอยางไรก็ตาม ถึงแมจะไมมีคําขอใหใชคาสินไหมทดแทนแทน
ผูเสียหายดังกลาว หากภายหลังศาลไดมีคําพพิากษาลงโทษจําเลย ศาลจะสัง่
ในคําพิพากษาคดีอาญาใหจําเลยใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามจํานวน
ที่เหน็สมควรกไ็ด แตทัง้นีท้ัง้นัน้ คาํสั่งดงักลาวกย็อมไมกระทบถงึสทิธขิองผูเสยีหาย
ในอนัท่ีจะฟองจาํเลยเปนคดแีพงเพื่อเรยีกเอาคาสนิไหมทดแทนในสวนที่ยังขาดอยู 
(มาตรา ๑๓)  
   โดยนอกจากการใหใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยแลว ถาปรากฏวาในการกระทําความผิดนั ้น
ไดมีการกระทําทารุณกรรม หนวงเหนี่ยวกักขัง ทํารายรางกาย หรือกดขี่ขมเหง
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โดยขาดมนุษยธรรมอยางรายแรงตอผูเสียหาย เมือ่ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลย
ชดใชคาสนิไหมทดแทนแกผูเสียหาย ใหศาลมีอํานาจสั่งใหจําเลยจายคาเสียหาย
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นไดตามทีเ่ห็นสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ เชน 
ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ ้น ผลประโยชนทีจ่ําเลยไดรับ ฐานะ
ทางการเงินของจําเลย ตลอดจนประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
ของจําเลยประกอบดวย (มาตรา ๑๔)
   สําหรบัคําพิพากษาในสวนท่ีเกี่ยวกบัคาสนิไหมทดแทนและคาเสยีหาย
เพือ่การลงโทษใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาในคดีอาญา และในกรณี
ที่ตองมีการบังคับคดี ใหถือวาผูเสียหายเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ในการนี ้
ใหกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยดาํเนนิการใหความชวยเหลอื
ทางกฎหมายแกผูเสยีหายตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการคามนษุย
เพื่อบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษานั้น 
  ทั้งนี้ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื ่อเรียกคาสินไหมทดแทน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการคามนษุย ตลอดจนการบงัคับคดี
ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง  (มาตรา ๑๕)  
 ๕.๕) กรณีศาลอาญาไดสั ่งรับคดีคามนุษยซึ ่งเกิดขึ้นนอกเขตศาลไว
พิจารณาพิพากษา
     ในกรณีทีศ่าลอาญาสั ่งรับคดีคามนุษยซึ ่งเกิดขึ ้นนอกเขตศาล
ไวพิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม หรือไดรับโอนคดีคามนุษย
จากศาลอื ่นภายใตบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ใหศาลอาญามีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลไดตามที่
เห็นสมควร ในการดําเนินคดีดังกลาวนั้น ศาลอาญาอาจกําหนดใหทําการไตสวน
มูลฟอง หรือนัง่พิจารณาและพิพากษาคดีทีศ่าลชั้นตนอืน่โดยใชเจาหนาที่ธุรการ
ของศาลน้ันหรอืของศาลอาญาเอง ทําหนาท่ีชวยเหลอืในทางธรุการก็ได  (มาตรา ๑๖)   
  ๕.๖) เหตุอันควรในการลดอัตราโทษใหแกผูกระทําความผิด
       ในคดีคามนุษย ถาศาลเห็นวาผู กระทําความผิดผูใดไดใหขอมูล
ทีส่ ําคัญและเปนประโยชนอยางยิง่ในการปราบปรามการกระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษยตอพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูนั ้นนอยกวา
อัตราโทษขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได (มาตรา ๒๐) 
  ๕.๗) การนับอายุความในกรณีทีม่ีการหลบหนีในระหวางถูกดําเนินคดี
หรือระหวางการพิจารณาคดีของศาล  
      ในการดําเนินคดีคามนุษย ถาผู ตองหาหรือจําเลยหลบหนีไป
ในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการพิจารณาคดีของศาล กฎหมายกําหนด
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มิใหนับระยะเวลาที่ผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความ 
สําหรับในกรณีมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหลงโทษจําเลย ถาจําเลยไดหลบหนีไป
ในระหวางตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๘๑

แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ (มาตรา ๒๑)
 ๕.๘) บทลงโทษกรณีที่มีการหลบหนีไปในระหวางที่ไดรับการปลอย
ชั่วคราว
      กฎหมายกําหนดใหผู ตองหาหรือจําเลยที ่หลบหนีไปในระหวาง
ทีไ่ดรับการปลอยชัว่คราวนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไม
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และความผิดนั้นยอมไมระงับไปเพราะเหตุ
ที่คดีของผูตองหาหรือจําเลยนั้นมีการสั่งไมฟอง ยกฟอง จําหนายคดี หรือถอนฟอง 
แตสําหรับผูซึ ่งชี้ชองจนนําไปสูการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยดังกลาว รวมทัง้
พนักงานเจาหนาที่ผู จับยอมมีสิทธิไดรับเงินรางวัลตามกฎหมายวาดวยการนั้น  
(มาตรา ๒๒)  

๖) วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน  (หมวด ๒, มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๓๖)
  ๖.๑) ลักษณะของคําฟอง
      ฟองตองทําเปนหนงัสอืมขีอความตามท่ีบญัญติัไวในมาตรา ๑๕๘ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้ 
      (๑) ชื่อศาลและวันเดือนป
     (๒)  คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด
     (๓)  ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใส
ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและบังคับ
     (๔)  ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
     (๕) การกระทาํท้ังหลายที่อางวาจําเลยไดกระทาํผดิ ขอเทจ็จรงิและ
รายละเอียดทีเ่กี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้น ๆ อีกทัง้บุคคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี
        ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่น
อันเกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง

 ๑ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ บัญญัติวา
 “มาตรา ๙๘ เมือ่ไดมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยัง
ไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษนับแตวันทีมี่คําพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต
วนัท่ีผูกระทาํความผดิหลบหน ีแลวแตกรณ ีเกนิกาํหนดเวลาดงัตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษ
ผูนั้นมิได
 (๑) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป
 (๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจด็ปแตยังไมถึงยี่สิบป
 (๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
 (๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น”.
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     (๖)  อางมาตราในกฎหมายซึ่งบญัญตัวิาการกระทาํเชนน้ันเปนความผดิ
     (๗) ลายมือชื่อโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง 
      โดยในกรณท่ีีศาลเหน็วาฟองไมถกูตอง ใหศาลมคีาํสั่งใหโจทกแกฟอง
ใหถูกตองได (มาตรา ๒๓)
 ๖.๒) ชั้นไตสวนมูลฟอง
      ในคดีทีม่กีารไตสวนมูลฟอง กอนเริ ่มไตสวนมูลฟอง ถาจําเลย
มาศาล ใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาจําเลยไมมี ก็ใหศาลพิจารณา
ตั ้งทนายความใหโดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๓๒ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
      ในการไตสวนมลูฟองนั้น จาํเลยอาจแถลงใหศาลทราบถงึขอเทจ็จรงิ
หรือขอกฎหมายอันสําคัญทีศ่าลควรสัง่วาคดีไมมีมูล และจะระบุในคําแถลงถึง
ตวับุคคล เอกสารหรอืวัตถท่ีุจะสนับสนุนขอเทจ็จรงิตามคาํแถลงของจําเลยดวยกไ็ด 
กรณีเชนวานี ้ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสารหรือวัตถุดังกลาวมาเปนพยานศาล
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีไดตามทีเ่ห็นสมควร โดยโจทกและจําเลยอาจถาม
พยานศาลไดเม่ือไดรบัอนญุาตจากศาล ทัง้นี ้คาํสั่งของศาลที่วาคดมีีมูลใหแสดงเหตผุล
อยางชัดเจนประกอบดวย (มาตรา ๒๔)  
  ๖.๓) ชั้นพิจารณา
     ๖.๓.๑) กรณีจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง
            ในชั ้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง 
ศาลจะพิพากษาโดยไมสืบพยานหลักฐานตอไปก็ได  เว นแตกรณีมีเหตุ
อันควรสงสัยวาจําเลยไมไดกระทําความผิดหรือคดีทีม่ีขอหาความผิดซึ่งจําเลย
รับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางตํ ่าใหจําคุกตลอดชีวิตหรือ
โทษสถานที่หนักกวานั้น ศาลตองฟงพยานหลักฐานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลย
ไดกระทําความผิดจริง (มาตรา ๒๕)  
     ๖.๓.๒) กรณีจําเลยใหการปฏิเสธ
           ในคดีซึ่งพนกังานอยัการเปนโจทก ถาจาํเลยใหการปฏเิสธ 
ใหโจทกสงสํานวนการสอบสวนพรอมสําเนาตอศาลกอนวันตรวจพยานหลักฐาน

 ๒ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๑๗๓  ในคดีทีม่ีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีทีจ่ําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดป
ในวันที่ถูกฟองตอศาล กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็ใหศาล
ตั้งทนายความให
   ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี
และจําเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความให
  ใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคํานึงถึงสภาพ
แหงคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดย
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”.
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          (๑) จําเลยไมอาจมาฟงการพิจารณาและการสืบพยานได 
เนื่องจากความเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได เมื่อจําเลยมีทนาย
และจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและสืบพยาน
          (๒) จําเลยเปนนิติบุคคลและศาลไดออกหมายจับผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นแลว แตยังจับตัวมาไมได
          (๓) จําเลยอยูในอํานาจศาลแลวแตไดหลบหนีไปและศาล
ไดออกหมายจับแลว แตยังจับตัวมาไมได
          (๔) ในระหวางพจิารณาหรอืสบืพยาน ศาลมคีาํสั่งใหจาํเลย
ออกจากหองพิจารณาเพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกไปจาก
หองพิจารณาโดยไมไดรับอนุญาตจากศาล
          ในกรณีดังกลาว เมือ่ศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแลว ใหศาล
มีคําพิพากษาในคดีนั้นตอไป  (มาตรา ๓๓) 
     ๖.๓.๖) การแถลงปดคดี 
          เมือ่การสบืพยานหลกัฐานเสรจ็สิ้น คูความมสีทิธิแถลงปดคดี
ของตนดวยวาจาหรือเปนหนังสือภายในเวลาที่ศาลกําหนด  (มาตรา ๓๕)  
     ๖.๓.๗) การอานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
          ในกรณีทีศ่าลนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสัง่ แตจําเลยไมอยู
หรอืไมมาฟงคาํพพิากษาหรอืคาํสั่งใหศาลเลื่อนการอานไปและออกหมายจบัจาํเลย
มาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่ง เมื่อไดออกหมายจับแลวไมไดตัวจําเลยมาศาลภายใน 
๑ เดือนนับแตวันออกหมายจับ ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได 
และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว (มาตรา ๓๖)  

๗) อุทธรณ (หมวด ๓, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๒)
   ๗.๑) การจัดตั้งศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย 
      กฎหมายกําหนดใหจัดตัง้แผนกคดีคามนุษยขึ ้นในศาลอุทธรณ 
โดยใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยที่มีการอุทธรณคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลชั้นตนและตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ 
  ๗.๒) ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ 
     การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนในคดีคามนุษย 
โดยทั่วไปแลวกฎหมายกําหนดใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย 
โดยยื่นตอศาลชั้นตนภายในกําหนด ๑ เดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอาน
คาํพพิากษาหรือคําสัง่นัน้ใหคู ความฝายทีอุ่ทธรณฟง เมือ่ศาลชั้นตนมีคําสัง่
รับอุทธรณหรือเมือ่มีการยื่นคํารองอุทธรณคําสั ่งไมรับอุทธรณของศาลชั้นตน 
ใหศาลชั้นตนรีบสงอุทธรณหรือคํารองเชนวานั้นพรอมสํานวนไปยงัศาลอุทธรณ
แผนกคดีคามนุษยเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว แตหากเปนคดีที่

creo




พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙

ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๐๖ จุลนิติ

ศาลชัน้ตนไดมีคําพิพากษาใหลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต แมจะ
ไมมีการอุทธรณคําพิพากษา กฎหมายก็ยังกําหนดใหศาลชั้นตนมีหนาที่ตองสง
สํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษยตามมาตรา ๒๔๕๓

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๓๘)  
     ในกรณท่ีีจําเลยซึ่งไมไดถกูคุมขงัเปนผูอทุธรณ จําเลยจะยื่นอุทธรณ
ไดตอเมือ่แสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยืน่อุทธรณ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาลใหขยายระยะเวลาแสดงตน มิฉะนั้นใหศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
มีคําสั่งไมรับอุทธรณ  (มาตรา ๓๙) 
  ๗.๓) การพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ 
      กฎหมายกําหนดใหศาลอุทธรณแผนกคดคีามนุษยพจิารณาพพิากษา
หรือมีคําสัง่โดยมิชักชา โดยคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดี
คามนุษยนัน้ 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) การยื่นฎกีาคําพิพากษาหรอืคําสั่งของศาลอทุธรณแผนกคดคีามนษุย
      การฎกีาคําพิพากษาหรอืคําสั่งของศาลอทุธรณแผนกคดคีามนษุย 
กฎหมายกําหนดใหผูฎกีาย่ืนคํารองแสดงเหตุท่ีศาลฎกีาควรรับฎกีา๔ ไวพิจารณา
ตามความในขอ ๘.๒) พรอมกับคําฟองฎีกาตอศาลชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือ
คําสั ่งในคดีนัน้ภายในกําหนด ๑ เดือนนับแตวันที่ไดอานหรือถือวาไดอาน
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย แลวใหศาลชัน้ตน
รีบสงคํารองพรอมคําฟองฎีกาดังกลาวไปยังศาลฎีกา และใหศาลฎีกาพิจารณา
วินิจฉัยคํารองใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว (มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง)

 ๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๕ บัญญัติวา
 “มาตรา ๒๔๕ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ใหบังคับคดี
โดยไมชักชา
 ศาลชั้นตนมีหนาท่ีตองสงสาํนวนคดท่ีีพพิากษาใหลงโทษประหารชวีติ หรอืจาํคกุตลอดชีวิต ไปยัง
ศาลอุทธรณในเมื่อไมมีการอุทธรณคําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเชนวานี้จะยังไมถึงทีสุ่ด เวนแตศาล
อุทธรณจะไดพิพากษายืน”.
 ๔สําหรบัคํารองแสดงเหตทุี่ศาลฎกีาควรรบัฎกีานั้นใหพจิารณาและวนิจิฉยัโดยองคคณะผูพพิากษา
ทีป่ระธานศาลฎีกาแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยรองประธานศาลฎีกา ๑ คน และผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาอีกอยางนอย ๓ คน ซึ่งการวินิจฉัยคํารองดังกลาวกฎหมายกําหนดให
เปนไปตามเสยีงขางมาก ถาคะแนนเสยีงเทากนัใหบงัคบัตามความเหน็ของฝายท่ีเหน็ควรรบัฎกีา  (มาตรา ๔๔).  
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๐๗จุลนิติ

      ในกรณีที่จําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังเปนผูฎีกา จําเลยจะยื่นฎีกาได
ก็ตอเมือ่แสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยืน่ฎีกา เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาลใหขยายระยะเวลาแสดงตน มฉิะนัน้ใหศาลฎีกามีคําสัง่ไมรับฎีกา 
(มาตรา ๔๓ วรรคสอง) 
  ๘.๒) เหตุปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 
      กฎหมายกําหนดใหศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามความในขอ ๘.๑) 
ไวพจิารณาได เม่ือเหน็วาปญหาตามฎกีาน้ันเปนปญหาสาํคญัท่ีศาลฎกีาควรวนิจิฉยั 
โดยปญหาสําคัญดังกลาวใหรวมถึงกรณีดังตอไปนี้
     (๑) ปญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ
     (๒) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ไดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สําคัญขัดกัน หรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลฎีกา
     (๓) คําพิพากษาหรือคําสั ่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ไดวนิิจฉัยขอกฎหมายทีส่าํคญัซึง่ยังไมมีแนวคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ของศาลฎกีามากอน
     (๔) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น
     (๕) เพื่อเปนการพัฒนาการตีความกฎหมาย
     (๖) เมื่อจําเลยตองคําพิพากษาของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ใหประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
     (๗)  เม่ือพจิารณาขอเท็จจรงิและขอกฎหมายแลวอาจมผีลเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
     (๘) ปญหาสําคัญอื่นตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
      ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไมรับฎีกาไวพิจารณา กฎหมายกําหนด
ใหคําพิพากษาหรือคําสั ่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษยนั ้นเปนที ่สุด
ตั้งแตวันที่ไดอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
      สําหรับในกรณีทีอั่ยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุด
ไดมอบหมายลงลายมือชื ่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการวามีเหตุอันควร
ทีศ่าลฎีกาจะไดวินิจฉยั กฎหมายใหถือวาเปนปญหาสําคัญและใหศาลฎีการับฎีกา
นั้นไวพิจารณา (มาตรา ๔๕)
  ๘.๓) การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
      หลักเกณฑและวิธีการในการยื ่นคําร อง การพิจารณาวินิจฉัย
และระยะเวลาในการพิจารณาคํารองตามขอ ๘.๑) การตรวจรับฎีกา การแกฎีกา 
การพิจารณา และการพิพากษาคดีใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
(มาตรา ๔๖)  
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พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙
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      ทัง้นี ้การพจิารณาและการพพิากษาคดขีองศาลฎกีา ใหนําบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายนี ้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการพิจารณา
พิพากษาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกามาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา ๔๗)  

๙) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๔๘)
  กฎหมายกําหนดใหบรรดาคดีคามนุษยทีค่างพิจารณาอยูในศาลใดในวันที ่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหศาลซึ่งคดนีั้นคางพจิารณาอยูคงมอีาํนาจพจิารณาพพิากษา
ตอไป และใหนํากฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
มาใชบังคับจนกวาคดีนั้นจะถึงที่สุด 

หมายเหตุ :-  
  • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป)
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