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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๐๑จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
  โดยทีใ่นปจจบุนัการแกไขปญหาเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิ
ยังขาดกลไกในการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนในเชิงบูรณาการ 
สมควรกําหนดแนวทางในการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาว เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนไดรบัการแกไขบาํบดัฟนฟแูละฝกอบรมในดานตาง ๆ จงึมคีวามจาํเปน
ตองจํากัดสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลบางประการ เพ่ือประโยชนในการคุมครอง
สวสัดภิาพของเด็กและเยาวชน โดยใหมคีณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบดั
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ตลอดจนกําหนดสิทธิ หนาท่ี และประโยชน
ทีเ่ด็กและเยาวชนควรไดรบัในระหวางการควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน การจําแนกประเภทเด็กและเยาวชน การกําหนดมาตรฐาน
การดําเนินงานของเจาพนักงานพินิจและสถานที่ควบคุม การเตรียมความพรอม
กอนปลอย และกําหนดใหมีระบบสงเคราะหชวยเหลือและติดตามภายหลัง
ปลอยจากสถานที่ควบคุม รวมทั้งจัดใหมีความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
กบัเอกชน และกาํหนดโทษทางอาญาสาํหรบัการกระทาํบางอยาง เพือ่ใหการแกไข
บาํบดัฟนฟเูดก็และเยาวชนเปนไปอยางตอเนือ่งและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  จงึจาํเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม 
  “เดก็” หมายความวา เดก็ตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว๑

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ Ñ̈¹·Ã �á´§
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 พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟู
 เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 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

๑ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔
 ไดกาํหนดบทนยิามคาํวา ““เดก็” หมายความวา บคุคลซึง่มอีายเุกนิกวาอายทุีก่าํหนดไวตามมาตรา ๗๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
แตยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ” และตามความประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ วรรคสอง ไดบัญญัติวา “เด็กอายุยังไมเกินสิบป 
กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเด็กนั้นไมตองรับโทษ”.

101-115-MAC6.indd   101101-115-MAC6.indd   101 7/12/18   1:41 PM7/12/18   1:41 PM

creo




พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟ นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๐๒ จุลนิติ

 “เยาวชน” หมายความวา เยาวชนตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว๒ 
 “สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
 “ศูนยฝกและอบรม” หมายความวา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
 “สถานที่ควบคุม” หมายความวา สถานที่ควบคุมของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
 “การจําแนก” หมายความวา การแยกและจัดประเภทเด็กและเยาวชน
เพือ่กาํหนดวธิกีารปฏบิตัติอเดก็และเยาวชน และการแกไขบาํบดัฟนฟทูีเ่หมาะสม
ตามสภาพปญหาและความจําเปนของเด็กและเยาวชน
 “สิ่งของตองหาม” หมายความวา สิ่งของตองหามนําเขาสถานที่ควบคุม
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการบริหารการแกไข
บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการการบริหารการแกไขบาํบดัฟนฟเูดก็
และเยาวชนที่กระทําผิด
 “เจาพนกังานพนิจิ” หมายความวา ผูซึง่มคีณุสมบตัติามทีร่ฐัมนตรวีาการ
กระทรวงยุติธรรมประกาศกําหนด และอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนไดแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน และผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)  
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามกฎหมายน้ี และให
มีหนาที่และอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามกฎหมายน้ี โดยกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศน้ัน เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๒ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔
 ไดกําหนดบทนิยามคําวา ““เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ”.
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๓) คณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบดัฟนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทําผดิ 
(หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๒)
  ๓.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
       กฎหมายกําหนดใหมี “คณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบัด
ฟนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ” ประกอบดวย รฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรม 
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ 
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เลขาธกิารสาํนกังาน
ศาลยุติธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัยการสูงสุด 
ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมราชทัณฑ 
เลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธกิารสาํนกังาน
สงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั เปนกรรมการโดยตําแหนง 
และผูทรงคณุวฒุซิึง่รฐัมนตรแีตงตัง้จากผูมคีวามรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ เปนทีป่ระจกัษดานการคุมครองเด็ก ดานการศกึษา ดานจติวทิยา
ดานสงัคมสงเคราะห ดานสาธารณสขุ และดานสทิธเิดก็ ดานละ ๑ คน เปนกรรมการ 
โดยใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการของ
กรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชนจาํนวนไมเกนิ ๒ คนเปนผูชวยเลขานกุาร 
(มาตรา ๕)
       ทัง้นี ้กรรมการผูทรงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ๓ ป 
โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได (มาตรา ๗)
  ๓.๒) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
       (๑)  เสนอนโยบายและแผนในการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
       (๒)  ใหคาํแนะนาํหรอืคาํปรกึษาแกรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศ ตามกฎหมายนี้ รวมทั้งใหคําแนะนําแกอธิบดีในการออก
ระเบียบตามกฎหมายนี้
       (๓)  พจิารณาใหความเหน็เกีย่วกบัการบรหิารการแกไขบาํบดัฟนฟู
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดตามที่คณะรัฐมนตรีขอใหพิจารณา
       (๔)  พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดอาณาบริเวณภายนอก
รอบสถานที่ควบคุมซึ่งเปนที่สาธารณะเปนเขตปลอดภัย
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       (๕)  กําหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ และมาตรการในการ
แกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด หรือการดําเนินการตามแผน
การบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ใหเปนไปโดย
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งแนวทางในการดูแลชวยเหลือเด็กและ
เยาวชนเพื่อมิใหกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก
       (๖)  ใหคาํปรกึษา แนะนาํ และประสานหนวยงานของรฐัหรอืองคกร
เอกชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม การติดตามชวยเหลือสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนภายหลังปลอย และ
การปองกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
       (๗)  กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานตาง ๆ ของเจาพนักงานพินิจ
ใหเปนไปตามกฎหมายน้ี รวมท้ังใหความเห็นชอบหลักสูตรการฝกอบรม
เจาพนักงานพินิจ
       (๘)  พัฒนาหรือแกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ อันเนื่องจากการ
ใชกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
       (๙)  ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
(มาตรา ๙)
    (๑๐)  แตงตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพจิารณาหรือปฏิบตักิารอยางหน่ึง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได (มาตรา ๑๑)
 ๓.๓) สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
     กฎหมายกําหนดให “กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน”
ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการใหแกคณะกรรมการ และประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก
และเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม การติดตามชวยเหลือสงเคราะหเด็ก
หรือเยาวชนภายหลังปลอย และการปองกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
(มาตรา ๑๒)  

 ๔)  หนาทีแ่ละอาํนาจของเจาพนกังานพนิจิ (หมวด ๒, มาตรา ๑๓ ถงึมาตรา ๑๙)
 ๔.๑) อํานาจในการกําหนดหนาที่และอํานาจของเจาพนักงานพินิจ
     กฎหมายกําหนดใหอธิบดีมีหนาที่และอํานาจกําหนดหนาท่ีและ
อํานาจของเจาพนักงานพินิจในสวนที่เกี่ยวแกการงานและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนเง่ือนไขท่ีจะปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจน้ัน  ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบยีบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๑๓)  
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๐๕จุลนิติ

 ๔.๒)  บทตองหามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กและเยาวชนที่อยูใน
การควบคุมของเจาพนักงานพินิจ 
      ภายใตบงัคบัมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครวั
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓๓ หามมิใหใชเครื่อง
พันธนาการแกเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการควบคุมของเจาพนักงานพินิจ เวนแต
มีเหตุจําเปนอยางยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ดังตอไปนี้
      (๑)  เพือ่ปองกนัการหลบหน ีเมือ่นําตวัเยาวชนออกมานอกสถานที่
ควบคุม หรือ
      (๒)  เพือ่ความปลอดภยัของเดก็หรอืเยาวชนเองหรอืบคุคลอืน่ ในกรณี
ที่เกิดความไมสงบในสถานที่ควบคุม
      การใชเคร่ืองพันธนาการแกเดก็และเยาวชนตาม (๑) และ (๒) ตองให
ผูอาํนวยการเปนผูพจิารณาส่ังการ และตองบันทกึความจําเปนและเหตุผลท่ีตอง
ใชเคร่ืองพันธนาการกับเด็กและเยาวชนไวดวย โดยประเภท ชนิด และขนาด
ของเครือ่งพนัธนาการนัน้ กฎหมายกาํหนดใหเปนไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา ๑๔)  
 ๔.๓)  การกําหนดอาณาบริเวณภายนอกรอบสถานท่ีควบคุม
      ใหรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมหีนาทีแ่ละอาํนาจ
ประกาศกําหนดอาณาบริเวณภายนอกรอบสถานท่ีควบคุมซึ่งเปนที่สาธารณะ
เปนเขตปลอดภัย พรอมแสดงแผนท่ีของอาณาบริเวณดังกลาวโดยใหคํานึงถึง
สทิธแิละเสรีภาพของบุคคลในบริเวณน้ันประกอบดวย แตในกรณท่ีีมีพฤตกิารณ
และเหตอุนัควรสงสยัวาบคุคลหรอืยานพาหนะใดอาจมกีารสงสิง่ของตองหาม 
หรือกระทําการผิดกฎหมายในบริเวณดังกลาว ใหเจาพนักงานพินิจมีหนาที่
และอํานาจสั่งใหบุคคลหรือยานพาหนะออกนอกเขตปลอดภัยได และเพ่ือ
รักษาความสงบเรยีบรอยของสถานทีค่วบคมุ ใหเจาพนกังานพนิจิมหีนาทีแ่ละ
อาํนาจตรวจคนสิ่งของตองหาม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ หรือ
สิ่งสื่อสารอื่น หรือสกัดกั้นการติดตอสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ๆ 
ซึง่มถีงึหรอืมาจากเดก็หรอืเยาวชน ยกเวนการรองทกุข รองเรยีน หรอืกรณเีปนการ
สื่อสารระหวางเด็กหรือเยาวชนกับที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖)  
      โดยในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายน้ี กฎหมายกําหนดให
เจาพนักงานพินจิตองแสดงบัตรประจําตวัตอบคุคลท่ีเก่ียวของดวย (มาตรา ๑๗) 

๓มาตรา ๑๐๓  หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กในระหวางเวลาท่ีจําเปนตองควบคุมเด็กนั้นไวเพื่อการพิจารณาคดี 
เวนแตในคดีที่มีขอหาวาเด็กกระทําความผิดที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินสิบป.
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พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟ นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๐๖ จุลนิติ

 ๔.๔)  การฝกอบรมของเจาพนักงานพินิจกอนเขาปฏิบัติหนาที่
      กอนเขาปฏบิตัหินาท่ี กฎหมายกาํหนดใหกรมพนิจิและคุมครองเดก็
และเยาวชนจัดใหเจาพนักงานพินิจเขารับการฝกอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาที่ 
ทัง้นี ้เพ่ือใหมกีารพัฒนาความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีประสบการณ
ภาคปฏิบตั ิรวมถึงการจัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะและความเช่ียวชาญ ตามหลักสตูร
การฝกอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (มาตรา ๑๘)  

๕) สถานท่ีควบคุม การจําแนก และมาตรฐานสถานท่ีควบคุมเด็กและเยาวชน 
(หมวด ๓, มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒)
  ๕.๑)  การจําแนกประเภทและรูปแบบของสถานที่ควบคุม
      เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลแกไขบําบัดฟนฟูและฝกอบรม
พฒันาพฤตินสิยัเด็กและเยาวชน อธบิดอีาจประกาศกําหนดใหจดัแบงอาณาเขต
ภายในสถานท่ีควบคุมออกเปนสวน ๆ  โดยคํานงึถงึความเหมาะสมกับผลการ
จําแนกเด็กและเยาวชนแตละประเภทก็ได (มาตรา ๒๐)  
  ๕.๒)  แนวทางการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชนแตละประเภท
      เพือ่ใหการบริหารงานสถานท่ีควบคุมทกุแหงเปนไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน กฎหมายกําหนดใหอธบิดวีางระเบียบเก่ียวกบัการบริหารงาน
ในสถานท่ีควบคุม การปฏิบตังิานของเจาพนกังานพินจิ การแกไขบําบดัฟนฟู
และพัฒนาพฤตินสิยัเด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวทางการปฏิบตัติวัของเด็ก
และเยาวชนแตละประเภท และการอื่นอันจําเปนตามที่กําหนดในกฎหมายนี้ 
(มาตรา ๒๑)  
 ๕.๓) การจัดสิ่งของเครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวกใหแกเด็กและ
เยาวชน 
      กฎหมายกําหนดใหผู อํานวยการจัดอาหารสะอาดและถูกหลัก
โภชนาการ นํา้สะอาดสําหรับการบริโภคและอุปโภค ยาสามัญประจําบานท่ีจาํเปน 
เส้ือผาที่เหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน อุปกรณ
นนัทนาการและการกฬีา อปุกรณในการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการฝกอบรม และ
ทีห่ลบันอนท่ีเหมาะสมและถูกสขุลกัษณะ ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
ที่จําเปนใหเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ (มาตรา ๒๒)   

๖) การรับตวั การจาํแนก และการพัฒนาพฤตนิสิยัเดก็และเยาวชน (หมวด ๔, 
สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๒)
  ๖.๑)  การรบัตัวเด็กและเยาวชนเขาสถานทีค่วบคมุ (สวนที ่๑, มาตรา ๒๓ 
ถึงมาตรา ๒๕)
     เมื่อไดรับหมายควบคุมตัว กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานพินิจ
รับตัวเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไวในระหวางการสอบสวน 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๐๗จุลนิติ

หรอืการพิจารณาคดี หรอืตามคําพพิากษาหรือคาํสัง่ศาลไวควบคุมดแูลเพ่ือแกไข
บําบัดฟนฟูหรือฝกอบรมในสถานท่ีควบคุม ซึ่งในวันที่รับตัวเด็กและเยาวชน
เขาใหมในสถานทีค่วบคมุ ใหเจาพนกังานพนิจิจดัทาํขอมลูการรบัตวั สมดุประจําตัว
เดก็และเยาวชน ชีแ้จงสทิธ ิหนาที ่กฎ ระเบยีบของสถานท่ีควบคมุ และใหคาํแนะนาํ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหวางอยูในสถานที่ควบคุมใหเด็กและเยาวชนทราบ 
รวมทัง้จดัใหมบีคุลากรทาํหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้งและใหคาํปรกึษาแกเดก็และเยาวชน 
(มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔)
     โดยในกรณทีีเ่ดก็หรอืเยาวชนมีบตุรอายุตํา่กวา ๓ ปตดิมาระหวาง
ถกูควบคุมตวั หรอืรบัการฝกอบรม หรอืคลอดบุตรในระหวางรบัการควบคุมตวั
หรอืรบัการฝกอบรมน้ัน หากมคีวามจาํเปน หรอืปรากฏวาไมมผีูใดจะเลีย้งดเูดก็
ซึ่งเปนบุตรของเด็กหรือเยาวชนน้ัน ผูอํานวยการจะอนุญาตใหบุตรของเด็ก
หรือเยาวชนอยูในสถานที่ควบคุมไดเฉพาะกรณีจําเปนและบุตรอายุตํ่ากวา ๓ ป
กไ็ด หรอืใหสงบตุรน้ันไปยงัหนวยงานซ่ึงมหีนาทีใ่หการสงเคราะหคุมครองสวัสดภิาพ
หรือพัฒนาฟนฟูเด็ก เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบุตรของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ (มาตรา ๒๕) 
 ๖.๒)  การจําแนกเด็กและเยาวชนและการพัฒนาพฤตินสิยัเด็กและเยาวชน 
(สวนที่ ๒, มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘)
     เพือ่ประโยชนในการดแูล แกไขบาํบดัฟนฟ ูและพฒันาพฤตนิสิยัเดก็
และเยาวชนใหกลับตนเปนคนดี ใหจําแนกเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด รวมถึงใหผูอํานวยการจัดใหมีการจําแนกเด็ก
และเยาวชน เพือ่ศกึษาวเิคราะหสภาพปญหา สาเหตหุรอืปจจยัแหงการกระทาํ
ความผิดในดานสังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ และจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมของ
เดก็และเยาวชน เพือ่กาํหนดวธิกีารปฏบิตัติอเดก็และเยาวชน การวางแผนแกไข
บําบัดฟนฟู และการรายงานขอเท็จจริง พรอมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ลงโทษ หรอืการใชวธิกีารสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสมตอศาล สาํหรับเด็ก
และเยาวชนท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเขารับการฝกอบรมในศูนยฝก
และอบรม ใหผูอาํนวยการจาํแนกเดก็และเยาวชนใหสอดคลองกบัคาํพพิากษา
หรือคําส่ังของศาลดวย ทั้งนี้ ในการจําแนกเด็กและเยาวชนดังกลาว กฎหมาย
กาํหนดใหผูอาํนวยการรับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการสหวิชาชีพตามกฎหมาย
วาดวยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ประกอบดวย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗)
     ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนในการบริหารจัดการควบคุมดแูลเด็กและเยาวชน
ในสถานท่ีควบคุม ใหจดักลุมเด็กและเยาวชนโดยใหคาํนงึถงึประเภทของสถานท่ี
ควบคมุทีไ่ดจาํแนกไว ความเหมาะสมกับเดก็และเยาวชนแตละประเภท การควบคุม
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พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟ นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๐๘ จุลนิติ

ดูแล แกไขบําบัดฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน และการเตรียม
ความพรอมกอนปลอย ทัง้นี ้ใหเปนไปตามระเบียบทีอ่ธบิดกีาํหนด (มาตรา ๒๘)   

๗) การแกไขบําบดัฟนฟแูละการฝกอบรม (หมวด ๕, มาตรา ๒๙ ถงึมาตรา ๓๖)
  ๗.๑)  การจัดทําแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟูและการฝกอบรมเด็ก
และเยาวชน 
      กฎหมายกาํหนดใหสถานพนิจิและศนูยฝกและอบรมจดัทาํแนวทาง
ในการแกไขบาํบดัฟนฟแูละการฝกอบรมเดก็และเยาวชนใหเหมาะสมกบัเพศ อายุ 
ศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี สภาวะสขุภาพทางกายและจิต 
บุคลิกลักษณะ ระดับสติปญญา ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ สภาพ
ครอบครัว ตลอดจนสภาพแวดลอมของเด็กและเยาวชน และกําหนดวิธีการ
และเปาหมายในการกลับคืนสูครอบครัวและสังคม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กและเยาวชนเปนสาํคัญ แตทัง้นี ้การจัดทําแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟู
และการฝกอบรมเด็กและเยาวชนแตละรายนัน้ ตองมาจากผลการวิเคราะหขอมลู
ที่ทําใหทราบถึงสาเหตุของการกระทําผิด และปจจัยที่กอใหเกิดการกระทําผิด
เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนใหตรงตามสภาพ
ปญหาและความจําเปน และขจัดปจจยัทีจ่ะกอใหเกดิความเส่ียงตอการกระทําผดิ
และสรางปจจัยเสริมที่จะชวยใหกลบัตนเปนคนดี (มาตรา ๒๙) 
  ๗.๒)  จดัทาํแนวทางการแกไขบําบดัฟนฟเูดก็และเยาวชนเปนรายบุคคล
      ใหสถานพนิจิจดัทาํแนวทางการแกไขบาํบัดฟนฟเูดก็และเยาวชน
เปนรายบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและความจําเปน เพื่อแกไขปญหา
และพัฒนาทักษะการปรับตัวและการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน สนับสนุน
ใหมีความพรอมที่จะดํารงชีวิตในสังคม และเตรียมความพรอมในการเขารับ
กจิกรรมแกไขบาํบดัฟนฟทูีเ่หมาะสมในกรณีทีต่องเขารบัการฝกอบรม (มาตรา ๓๐)  
  ๗.๓)  แนวทางการฝกอบรมเด็กและเยาวชน
      ใหศูนยฝกและอบรมจัดทําแนวทางการฝกอบรม โดยกําหนดให
มีการเตรียมความพรอมกอนปลอย และแจงแนวทางการฝกอบรมใหเด็กและ
เยาวชน และบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบคุคล ซึง่เด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวยทราบ
และภายหลงัเมือ่ไดมกีารจดัทาํแนวทางการฝกอบรมแลว หากพบวาขอเทจ็จรงิ
หรอืพฤตกิารณเปลีย่นแปลงไป ใหทาํการปรบัปรงุแนวทางดงักลาวใหเหมาะสม 
และรายงานแนวทางท่ีไดปรับปรุงแลวใหศาลทราบ โดยกฎหมายกําหนดใหมกีาร
ประเมินผลการฝกอบรมตามแนวทางดังกลาวเปนระยะ หรือเมื่อการฝกอบรม
ตามแนวทางดังกลาวเสร็จสิ้น (มาตรา ๓๑)  
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๐๙จุลนิติ

  ๗.๔)  การจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนกอนมี
คําพิพากษา 
      ในกรณท่ีีศาลมคํีาสัง่ใหสถานพนิจิดาํเนนิการแกไขบาํบดัฟนฟเูดก็
และเยาวชนกอนมคีาํพพิากษา ใหมกีารรับฟงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน 
รวมท้ังผูปกครอง ประกอบในการจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูดวย 
ซึ่งการจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวนั้น กฎหมายไดกําหนดให
เจาพนักงานพินิจจัดทาํโดยการวิเคราะหถงึสภาพปญหาและสาเหตุการกระทําผดิ 
กําหนดกิจกรรม และระยะเวลาท่ีชัดเจนในการแกไขบําบัดฟนฟูในกรณีที่ศาล
มิไดกําหนดระยะเวลาในการแกไขบําบัดฟนฟูไว (มาตรา ๓๒)  
  ๗.๕)  การจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูแบบเชามาเย็นกลับ
      ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเด็กและเยาวชนเขารับการ
แกไขบําบัดฟนฟูแบบเชามาเย็นกลับ ใหผูอํานวยการสถานพินิจกําหนดเขต
พื้นที่เฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชนกลุมนี้ หรือดําเนินการในสถานที่อื่นที่ได
รับความเห็นชอบจากอธิบดี และตองจัดใหมีแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟู
เฉพาะราย (มาตรา ๓๓)  
  ๗.๖)  การจัดใหมกีารศึกษาสายสามัญหรอืการฝกวชิาชีพ และการบาํบดั
ฟนฟูพฤติกรรมและอารมณเด็กและเยาวชน 
      กฎหมายกําหนดใหศูนยฝกและอบรมจะตองจัดใหมีการศึกษา
สายสามัญหรือการฝกวิชาชีพ และการบําบัดฟนฟูพฤติกรรมและอารมณเด็ก
และเยาวชนท่ีเหมาะสมกับอายุ สภาพรางกาย สภาพจิต วุฒิภาวะ ระยะเวลา
การฝกอบรม และประโยชนที่เด็กและเยาวชนจะไดรับในอนาคต ตามหลักสูตร
การฝกอบรมที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๓๔)  
  ๗.๗) การจัดทําแนวทางการฝกอบรมเพื่อเปนแนวทางในการแกไข
บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
      ใหศูนยฝกและอบรมจัดทําแนวทางการฝกอบรมเพ่ือเปนแนวทาง
ในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนตามสภาพปญหาและความจําเปน 
โดยมกีารกาํหนดระยะเวลาท่ีสอดคลองกับคาํพพิากษาหรือคาํสัง่ศาล เพือ่เสรมิสราง
ศกัยภาพของเดก็และเยาวชนในการกลบัไปดาํรงชวีติอยูในสงัคมไดอยางปกตสิขุ
โดยแนวทางการฝกอบรมตองสอดคลองกับภารกิจและลักษณะของศูนยฝก
และอบรมแตละแหง (มาตรา ๓๕)  
  ๗.๘) ขอมลูทีใ่ชในการพจิารณาในการจดัทาํแนวทางการฝกอบรม มดีงันี้
     (๑)  รายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
     (๒)  ระยะเวลาการฝกอบรมตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
     (๓)  ผลการจําแนก
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พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟ นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๑๐ จุลนิติ

     (๔)  ความสมัครใจ ความถนัด และความตองการของเด็กและ
เยาวชน
     (๕)  หลกัสตูรการฝกอบรมซึง่สถานทีค่วบคมุสามารถจดัได (มาตรา ๓๖)

๘) สทิธ ิหนาที ่ประโยชน และกจิการอืน่ ๆ เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน (หมวด ๖, 
สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔)
  ๘.๑)  สิทธิของเด็กและเยาวชน (สวนที่ ๑, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๑)
     ๘.๑.๑)  ดานการศึกษา
          กฎหมายกําหนดใหสถานทีค่วบคมุจดัใหเดก็และเยาวชน
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ โดยตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ตองมกีารฝกอบรมดานคณุธรรมและจรยิธรรม และการฝกอบรมเพือ่เพิม่โอกาส
ในการประกอบอาชีพ มีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการฝกอบรมอยาง
เทาเทียมกัน และใหสถานที่ควบคุมจัดใหเด็กและเยาวชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
เพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชนแตละคน ซึ่งการกําหนดหลักสูตร 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการศึกษาและการฝกอบรมใหแกเด็ก
และเยาวชน ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๓๗)
          โดยใหสถานที่ควบคุมรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการฝกอบรมใหแกเด็กและเยาวชน รวมทั้งตองจัดหาบรรดา
เคร่ืองอุปกรณในการศึกษาข้ันพืน้ฐานและการฝกอบรมใหแกเดก็และเยาวชน 
(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 
          กฎหมายกาํหนดใหเดก็และเยาวชนมสีทิธไิดรบัเงนิรางวลั
จากการจําหนายผลิตภัณฑที่เกิดจากการฝกวิชาชีพหรือฝกงานฝมือเด็ก
และเยาวชน หรอืรางวัลจากการแสดงหรือบริการตาง ๆ ของเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๔๑)   
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๑๑จุลนิติ

 ๘.๒)  สขุอนามยัของเดก็และเยาวชน (สวนที ่๒, มาตรา ๔๒ ถงึมาตรา ๔๕)
     ๘.๒.๑)  กรณีเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวย
          (๑)  ในกรณีที่แพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานพินิจ
ซึ่งผานการฝกอบรมดานการพยาบาล พบวาเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวยซึ่งตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ ถาเปนอาการเจ็บปวยท่ีงายตอการติดเชื้อหรือเปน
โรคติดตอ ใหจัดแยกเด็กหรือเยาวชนน้ันออกจากเด็กหรือเยาวชนอ่ืน โดยใหมี
ผูดูแลอยางใกลชิดและรายงานผูอํานวยการเพื่อดําเนินการใหไดรับการตรวจ
จากแพทยโดยเร็ว
          (๒)  ในกรณีที่แพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานพินิจ
ทีผ่านการอบรมดานการพยาบาล เหน็วาเดก็หรอืเยาวชนปวยดวยโรคท่ีตองการ
การบําบัดเฉพาะดาน หรือมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ใหเสนอความเห็นตอ
ผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาสงตัวเด็กหรือเยาวชนดังกลาวไปยังสถานบําบัดรักษา
สาํหรบัโรคชนิดนัน้โดยเฉพาะ โรงพยาบาล หรอืสถานบําบดัรกัษาทางสุขภาพจิต
นอกสถานท่ีควบคุมตอไป และใหผูอาํนวยการแจงใหบดิา มารดา ผูปกครอง หรอื
บุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูทราบ (มาตรา ๔๒)  
     ๘.๒.๒)   การดแูลดานสขุภาพของตาและห ูฟน รวมถงึผูมกีายพิการ
          กฎหมายกําหนดใหสถานท่ีควบคมุจดัใหเดก็และเยาวชน
ไดรบัอปุกรณชวยเกีย่วกบัสายตาและการไดยนิ การบรกิารทนัตกรรม รวมถงึ
อุปกรณสําหรับผูมีกายพิการตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหสถานท่ี
ควบคุมจัดใหมีการตรวจสุขภาพเด็กและเยาวชนอยางนอยปละ ๑ คร้ัง รวมถึง
ใหบตุรของเดก็และเยาวชนในสถานทีค่วบคมุไดรบัการตรวจสขุภาพรางกาย
โดยผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพเด็ก เพ่ือวินิจฉัยและใหการรักษาตามความจําเปน 
รวมทั้งการตรวจปองกันโรค และการบริการดานสุขอนามัยดวย (มาตรา ๔๓)  
     ๘.๒.๓)  กรณีเด็กและเยาวชนหญิงมีครรภ
          ใหสถานที่ควบคุมจัดเตรียมใหเด็กและเยาวชนหญิง
ที่มีครรภไดคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกสถานท่ีควบคุม 
ณ ทองทีท่ีส่ถานทีค่วบคมุนัน้ตัง้อยู และเมือ่เดก็และเยาวชนหญงิคลอดบตุรแลว 
ใหเด็กและเยาวชนหญงิน้ันอยูพกัรกัษาตวัตอไปภายหลงัการคลอดไดไมเกิน ๗ วนั
นับแตวันคลอด ในกรณีที่จําเปนตองพักรักษาตัวนานกวานี้ ใหเสนอความเห็น
ของแพทยเพื่อขออนุญาตตอผูอํานวยการ (มาตรา ๔๔)  
          นอกจากน้ี กฎหมายยังไดกําหนดใหสถานท่ีควบคุมจดัให
เด็กและเยาวชนหญิงผูตั้งครรภหรือผูใหนมบุตรไดรับคําแนะนําทางดานสุขภาพ
และโภชนาการจากแพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานพินิจซึ่งผานการฝกอบรม
ดานการพยาบาล และตองจัดอาหารที่เพียงพอและในเวลาท่ีเหมาะสมใหแก
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เด็กและเยาวชนหญิง ผูตั้งครรภ ทารก เด็กและมารดาผูใหนมบุตร และตอง
ไมขัดขวางเด็กและเยาวชนหญิงจากการใหนมบุตร เวนแตมีปญหาดานสุขภาพ 
(มาตรา ๔๕)
  ๘.๓) การติดตอเด็กและเยาวชน (สวนที่ ๓, มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๗)
      กฎหมายไดกําหนดใหเดก็และเยาวชนพึงไดรบัการอนุญาตใหตดิตอ
กับบุคคลภายนอกตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด และบุคคลภายนอกซึ่งไดรับ
อนุญาตใหเขาไปในสถานที่ควบคุมเพื่อกิจธุระ เยี่ยมเด็กและเยาวชน หรือเพื่อ
ประโยชนอยางอื่น จะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานที่
ควบคุมที่ประกาศไวโดยเปดเผย หากฝาฝนใหเจาพนักงานพินิจมีหนาที่
และอํานาจสั่งใหออกจากสถานที่ควบคุมได รวมถึงใหสถานที่ควบคุมจัดสถานที่
ใหเดก็และเยาวชนไดพบและปรกึษากบัทีป่รกึษากฎหมายหรอืทนายความของตน
เปนการเฉพาะตัวตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)
 ๘.๔)  ทรพัยสนิของเดก็และเยาวชน (สวนที ่๔, มาตรา ๔๘ ถงึมาตรา ๔๙)
      (๑)  ทรพัยสนิชนดิใดจะเปนสิง่ของตองหาม หรอืสิง่ของท่ีอนญุาต
หรอืไมอนญุาตใหเกบ็รกัษาไวในสถานทีค่วบคมุ ใหเปนไปตามระเบยีบทีอ่ธบิดี
กาํหนด ระเบยีบดงักลาวเมือ่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบงัคบัได และ
ใหปดประกาศรายช่ือสิง่ของตองหามไวในสถานท่ีเปดเผยหนาสถานท่ีควบคุมดวย
      (๒) ทรัพยสินที่เปนสิ่งของอนุญาตใหเก็บรักษาไวในสถานท่ี
ควบคุม หากมีปริมาณหรือจํานวนเกินกวาที่อธิบดีอนุญาต หรือเปนสิ่งของ
ทีไ่มอนุญาตใหเกบ็รกัษาไวในสถานทีค่วบคมุ ใหแจงใหบดิา มารดา หรอืผูปกครอง
มารบัส่ิงของดังกลาวคนืจากเจาพนกังานพินจิ หากไมมผีูมารบัคนื สถานทีค่วบคุม
อาจจําหนายส่ิงของน้ันแลวมอบเงินใหแกเด็กและเยาวชนภายหลังหักคาใชจาย
ในการจําหนายในวันที่เด็กและเยาวชนไดรับการปลอยตัว แตถาสิ่งของน้ัน
เปนของอันตรายหรือโสโครก ก็ใหเจาพนักงานพินิจทําลายเสีย
      (๓)  ทรัพยสินของเด็กและเยาวชนที่ไดรับการปลอยตัวหรือ
หลบหนีไปซึ่งตกคางอยูในสถานที่ควบคุม หากเด็กและเยาวชนไมมารับคืนไป
ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ไดรับการปลอยตัวหรือหลบหนี ใหตกเปนของแผนดิน 
(มาตรา ๔๙)  

๙) การเตรียมความพรอมกอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอยเด็กและ
เยาวชนจากสถานที่ควบคุม (หมวด ๗, มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๙)
 ๙.๑)  การจัดใหมีแนวทางการเตรียมความพรอมกอนปลอยเด็กและ
เยาวชน
      ใหสถานพินิจและศูนยฝกและอบรมจัดใหมีแนวทางการเตรียม
ความพรอมกอนปลอย โดยเริ่มเตรียมการต้ังแตไดรับตัวเด็กและเยาวชนไวใน
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๑๓จุลนิติ

สถานท่ีควบคุมเพ่ือใหมกีระบวนการในการสงเสริมและชวยเหลือเด็กและเยาวชน
ไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม เพ่ือใหเด็กและเยาวชนแตละคนกลับไปใชชีวิต
ในสงัคมไดอยางปกติสขุ รวมท้ังตองใหคาํแนะนําเก่ียวกับการจัดการเร่ืองสวนตวั 
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมีความสัมพันธที่ดีกับครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๕๐)  
  ๙.๒)  การจดัทําแนวทางการเตรยีมความพรอมกอนปลอยเดก็และเยาวชน
      ในการจัดทําแนวทางการเตรียมความพรอมกอนปลอย ใหเด็ก
และเยาวชน และบิดามารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการหรือชุมชนที่เด็ก
และเยาวชนอาศัยอยูดวย มีสวนรวมพิจารณาในเรื่อง ดังตอไปนี้
      (๑)  การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชน
ภายหลังปลอย
      (๒)  การควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนของบิดา มารดา ผูปกครอง 
บุคคลหรือองคการหรือชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวย
      (๓)  วิธีการและระยะเวลาท่ีสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรม
จะติดตามภายหลังปลอยเพื่อการประคับประคองใหเด็กและเยาวชนสามารถ
ดํารงตนอยูไดโดยไมกลับไปกระทําผิดอีก (มาตรา ๕๑)  
  ๙.๓) การดําเนินการเพ่ือในชวงเตรียมความพรอมกอนปลอยเด็กและ
เยาวชน
      ในกรณีที่เด็กและเยาวชนพึงไดรับการสงเคราะหหรือคุ มครอง
สวัสดิภาพภายหลังปลอย ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองเด็ก หรือติดตอใหหนวยงานเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชน
เขามามีสวนรวมในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ เพื่อเตรียมการตั้งแต
ในชวงเตรียมความพรอมกอนปลอย (มาตรา ๕๒)  
  ๙.๔)  การเตรียมความพรอมกอนถึงกําหนดปลอยเด็กและเยาวชน
      กอนถึงกาํหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน ใหมกีารเตรียมความพรอม 
ดังตอไปนี้
      (๑)  แนะแนวดานการศึกษาและการประกอบอาชีพ
      (๒)  เตรียมเด็กและเยาวชนใหพรอมคืนสูครอบครัวและสังคม
      (๓)  ประสานกับบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการ
หรือชุมชนท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยใหพรอมรับเด็กและเยาวชนเม่ือไดรับ
การปลอยตัวโดยมีแผนการดูแลที่ชัดเจน
      (๔)  ใหเด็กและเยาวชนกลับไปอยูกับครอบครัวเปนการช่ัวคราว 
หรือทดลองไปทํางานภายนอกสถานท่ีควบคุม เพ่ือประเมินผลการกลับไปใชชวีติ
ในสังคม (มาตรา ๕๓)  
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๑๔ จุลนิติ

  ๙.๕) การจัดใหมสีถานท่ีเพือ่ใหการสงเคราะหชวยเหลือเด็กและเยาวชน
ภายหลังปลอย
      ในการเตรียมความพรอมกอนปลอย หากพบวาเด็กและเยาวชน
ประสบปญหาดานทีอ่ยูอาศยั หรอืไมสามารถอยูรวมกบับคุคลในครอบครวั หรอื
ไมมีความปลอดภัยเมื่อกลับไปอยูในชุมชน หรืออยูในระหวางการทดลองใชชีวิต
ในชุมชน หรอือยูในระหวางการจัดหางานเพ่ือประกอบอาชีพ หรอืมคีวามจําเปน
อื่น ๆ ใหสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรมจัดใหมีสถานที่เพื่อใหการสงเคราะห
ชวยเหลือภายหลังปลอย (มาตรา ๕๔)  
  ๙.๖) การเตรียมความพรอมของสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรม
กอนถึงกําหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน
      กอนถึงกําหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน ใหสถานพินิจหรือศูนยฝก
และอบรมเตรียมความพรอม ดังตอไปนี้
      (๑) จัดเตรียมผลการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนนําไปใชในการ
ศึกษา หรือใชเปนหลักฐานในการสมัครงาน
      (๒) ติดตอบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการหรือ
ชมุชนซ่ึงเด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวย เพือ่แจงวันครบกําหนดปลอยตัวใหทราบ
      (๓) เตรียมการสงเคราะหที่จําเปน โดยตองจัดใหหรือประสานกับ
หนวยงานที่ใหการสงเคราะห เพื่อรับเด็กและเยาวชนไปใหการสงเคราะหตอ 
รวมทั้งตองใหคําแนะนําแกเด็กและเยาวชนตามสมควร
      (๔) จัดสงประวัติเด็กและเยาวชนไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชน (มาตรา ๕๕)  
  ๙.๗) การจัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน
      สถานพินิจหรือศูนยฝ กและอบรมตองจัดใหมีการติดตามผล
การปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแกไขปญหาขอขัดของในการ
กลับไปดาํรงชวีติในสงัคม และการใหคาํแนะนาํหรอืประสานกบัหนวยงานทีต่อง
รับผิดชอบใหการชวยเหลือตอไป (มาตรา ๕๖)  
  ๙.๘  การจัดทําแนวทางการติดตามภายหลังปลอยเด็กและเยาวชน
      ใหสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรมประชุมจัดทําแนวทางการ
ติดตามภายหลังปลอยรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ และพนักงานคุมครองเด็กในพ้ืนที่ รวมทั้งชุมชนหรือ
บุคคลท่ีเห็นสมควร เพื่อกําหนดวิธีการติดตามและการใหความชวยเหลือเด็ก
และเยาวชนภายหลังการปลอยตัวใหตรงตามสภาพปญหาและความจําเปนของ
เด็กและเยาวชน โดยแนวทางจะตองไดรับการยินยอมจากเด็ก เยาวชน บิดา 
มารดา หรือผูปกครอง (มาตรา ๕๗)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๑๕จุลนิติ

 ๙.๙) การจดัใหมรีะบบสงเคราะหชวยเหลอืและตดิตามเดก็และเยาวชน
ภายหลังปลอย
      ใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจัดใหมีระบบสงเคราะห
ชวยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปลอย โดยรวมมือกับหนวยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน หรอืองคการพฒันาเอกชน รวมทัง้ชมุชนหรอืบคุคลทีเ่หน็สมควร 
เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนใหไดรับสวัสดิการ
และการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ตรงตามสภาพปญหาและความจําเปน 
(มาตรา ๕๙)   

๑๐) บทกําหนดโทษ (หมวด ๘ มาตรา ๖๐)
  กฎหมายกําหนดใหผูใดที่นําสิ่งของตองหามเขาไปในสถานที่ควบคุม
ไมวาดวยวธิใีดโดยไมไดรบัอนญุาตจากเจาพนักงานพินจิ ตองระวางโทษจาํคกุ
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตในกรณีที่
ผูกระทาํความผดิดงักลาวเปนเจาหนาทีข่องกรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน 
ตองระวางโทษเปน ๓ เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น โดยสิ่งของ
ตองหามดังกลาวมานั้น กฎหมายกําหนดใหริบเสียทั้งสิ้น 

๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๑)
  ในวาระเริ่มแรก ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๓.๑) ใหคณะกรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เลขาธกิารคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เลขาธกิารสาํนกังาน
ศาลยุติธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัยการสูงสุด 
ผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมคมุประพฤติ อธิบดีกรมราชทัณฑ เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการสํานกังานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนกรรมการ และใหอธิบดี
กรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน เปนกรรมการและเลขานุการ ปฏบิตัหินาที่
คณะกรรมการตามกฎหมายนี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามกฎหมายนี้ แตตองไมเกิน ๙๐ วันนับแตวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

หมายเหตุ :-  
       • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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