กฎหมายสาหรับเด็กและเยาวชน
ในสถานการณ์ ปั จจุ บั น พบว่ าเด็ ก และเยาวชนได้ รั บ ผลกระทบจากการกระท าผิ ด ของกลุ่ ม
อาชญากรรมต่างๆ จานวนมากและในขณะเดียวกันก็ยังพบว่าเด็กและเยาวชนได้กระทาผิดกฎหมายมาก
เช่น เดียวกัน เพื่อเป็น การปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ในอนาคต รัฐจึงได้ตรากฎหมายต่างๆ ออกมาเพื่อบังคับใช้สาหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ และ
ในขณะเดียวกันก็ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนด้วย ซึ่งวัยของเด็กและเยาวชนนั้น
เป็นวัยแห่งการอยากรู้ อยากลอง มีไฟแห่งการใฝ่รู้อยู่มากและโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถระงับความต้องการ
ของตนเองได้ เช่น การทะเลาะวิวาท หรือการทาร้ายร่างกายการลักขโมยของเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
หรือเงินที่จะนาไปใช้ตอบสนองความต้องการของตนเองการทดลองเสพยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์
ทั้งที่สมัค รใจและไปข่ม ขืน ผู้อื่น หรือ แม้ก ระทั่งการทาแท้งที่เกิด จากการมีเพศสัมพันธ์ สิ่งเหล่า นี้
เป็น เรื่องที่วัยรุ่นต้องทาความเข้าใจถึงเหตุที่กฎหมายกาหนดไว้ว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือไม่
และจะมีทางออกในทางกฎหมายหรือทางสังคมอย่างไร หากเป็นกรณีที่วัยรุ่นถูกคู่อริต่างโรงเรียนทาร้าย
ถ้าจะทาการป้องกันโดยการใช้ไม้หรืออาวุธอย่างอื่นเข้าทาร้ายฝ่ายตรงข้ามตอบจะเป็นสิ่ งที่กระทาได้
โดยไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ และการกระทาในระดับใดที่กฎหมายถือว่าเป็นการป้องกันซึ่งจะเป็นเหตุ
ให้ผู้ที่กระทาไม่มีความผิดในทางกฎหมาย ดังนั้น หากเด็กและเยาวชนได้ทาความเข้าใจและมีความรู้
ในทางกฎหมายแล้ว วัยรุ่น ก็จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อจากการที่ไม่รู้กฎหมาย นอกจากนี้ ยังสามารถ
หาทางออกได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกด้วย
สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเด็กและเยาวชน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ
การจะนากฎหมายฉบับใดมาปรับใช้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเด็กและเยาวชนนั้นว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายในเรื่องใดบ้าง ในที่นี้จะได้ยกเอากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กและเยาวชน
ซึ่งมักประสบเป็นประจามาอธิบายสาระสาคัญให้เกิดความเข้าใจ ดังต่อไปนี้
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
1. ลั ก ทรั พ ย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334
บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
ผู้นั้ น กระทาความผิด ฐานลักทรัพ ย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท”
ความผิดฐานลักทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อมีการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น
ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ โดยมีเจตนายึดถือเป็นของตนเองหรือเอาไปเป็น
ประโยชน์ของตน เช่น แดงอยากได้โทรศัพท์มือถือของดา จึงแอบไปหยิบ
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โทษลักทรัพย์จะหนักขึ้น หากลักทรัพย์ในเวลากลางคืน หรือทาอันตรายสิ่งกีดขวาง เช่น ตัดเหล็กดัด
พังประตูหน้าต่าง หรือลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ เป็นต้น
2. วิ่งราวทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 บัญญัติว่า ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวย
เอาซึ่งหน้า ผู้นั้น กระทาความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน
100,000 บาท ความผิด ฐานวิ่ง ราวทรัพ ย์ เป็น การลัก ทรัพ ย์ข องผู้อื่น
โดยวิธีการฉกฉวยเอาซึ่งหน้ า โดยแย่ง คว้าหรือกระชากทรัพย์ไปจากผู้อื่น
อย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตา เช่น แดงวิ่งไปกระชากกระเป๋าถือของจิ๋ม หรือ
แดงกระชากสร้อยคอของดาไป ถือว่าแดงมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ โทษ
วิ่งราวทรัพย์จะหนักขึ้น หากการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
แก่กาย จิตใจ หรือบาดเจ็บสาหัส หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
3. ชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 บัญญัติว่า ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กาลัง
ประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กาลังประทุษร้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือ
การพาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ ปกปิดการกระทาความผิดนั้นหรือให้
พ้นจากการจับกุม ผู้นั้นกระทาความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท ความผิดฐานชิงทรัพย์ เป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่น โดย
ใช้วิธีการทาร้ายหรือใช้คาพูดหรือการกระทาขู่เข็ญเพื่อให้เจ้าของทรัพย์มอบทรัพย์ให้แก่ตน เช่น แดงชก
หน้าดาจนดาล้มลง แล้วแดงล้วงเงินจากกระเป๋าของดาไป ถือว่า แดงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ โทษชิงทรัพย์
จะหนักขึ้นหากเป็นการชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน หรือมีอาวุธ หรือการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายแก่กาย จิตใจ หรือรับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
4. ปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 บัญญัติว่า ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกัน
กระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ผู้นั้นกระทาความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้ งแต่ 10 ปี ถึ ง 15 ปี และปรับตั้ งแต่ 20,000 ถึ ง 30,000 บาท
ความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นการชิง ทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิด
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เช่น แดง เขียว และส้ม เดินเข้าไปล้อมขาวซึ่งกาลัง
เดิน อยู่ในห้างสรรพสินค้ าโดยเขียวกับ ส้มช่วยกันจับแขนของขาว
แล้วแดงชักมีดออกมาพร้อมพูดกับขาวว่า ขอโทรศัพท์มือถือไม่อย่างนั้น
จะแทงให้ตาย จนขาวยอมมอบโทรศัพท์มือถือให้แก่แดง ถือว่าแดง
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คนหนึ่งมีอาวุธติดตัวไป หรือใช้ปืนยิง หรือการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือ เป็น
เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพ
1. พรากผู้เยาว์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 บัญญัติว่า ผู้ใดโดยปราศจากเหตุ
อันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปีและปรับตั้งแต่ 6,000 ถึง 30,000 บาท ความผิดฐาน
พรากเด็กหรือพรากผู้เยาว์ เป็นการพาเด็กหรือผู้เยาว์ไป หรือแยกเด็กหรือผู้เยาว์
ออกไปจากความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือผู้เยาว์นั้น
โดยไม่ได้รับอนุญ าต แต่ถ้าผู้เยาว์ ไม่ยินยอมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318
บัญญั ติว่า ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้ าปี แต่ยังไม่ เกิน สิบแปดปีไปเสียจากบิ ดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี
และปรับตั้ง แต่ 4,000 ถึง 20,000 บาท แต่ผู้เยาว์ยินยอมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319
ซึ่ง บัญญัติว่า ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบ แปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแล เพื่อหากาไร หรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปี
ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 4,000 บาท ถึง 20,000 บาท เช่น แดงพบเด็กหญิงเขียวจึงชวนไปเที่ยวค้างคืน
ที่พัทยา แม้แดงจะไม่ได้ล่วงเกินเด็กหญิงเขียวก็ตาม ถือว่าแดงมีความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจากบิด า
มารดาโดยปราศจากเหตุอัน สมควร โดยเฉพาะหากมีการร่วมประเวณี หรือมีเพศสัมพันธ์กันผู้นั้ น
จะต้องถูกดาเนินคดีข้อหาข่มขืนกระทาชาเราอีกข้อหาหนึ่งซึ่งมีโทษหนักมาก หากแดงล่วงเกินทางเพศ
เด็กหญิงเขียว แดงจะต้องได้รับโทษที่ หนักขึ้น
2. กระทาอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278
บัญ ญัติว่า ผู้ใ ดกระทาอนาจารแก่บุค คลอายุก ว่า สิบ ห้า ปี โดยขู่เข็ญ
ด้วยประการใดๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่
ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทัง้ จาทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 บัญญัติว่า ผู้ใดกระทาอนาจารแก่ เด็กอายุยังไม่เกิน
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20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับความผิดฐานกระทาอนาจาร เป็นการกระทาที่ไม่สมควรทางเพศ น่าบัดสี
ลามก เช่น กอดจูบ ลูบคลา หรือจับอวัยวะของเพศหญิง หน้าอก รวมถึงการจับเนื้อต้องตัวหญิงก็ตาม
ก็ถือว่าเป็นความผิดข้อหากระทาอนาจาร แม้ว่าเด็กที่ถูกกระทาจะยินยอมให้กระทาก็ยังมีความผิด
หากเด็กนั้นอายุไม่เกินสิบห้าปี เช่น แดงพาเด็กหญิงเขียว (อายุ 14 ปี) ไปดูภาพยนตร์ แต่แดงได้กอดจูบ
เด็กหญิงเขียวขณะดูภาพยนตร์ แม้เด็กหญิงเขียวจะยินยอมให้แดงกอดจูบก็ตาม ถือว่าแดงมีความผิด
ข้อหากระทาอนาจาร และหากเป็น กรณีที่แดงพาเด็กหญิงเขียวไปดูภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แดงมีความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุ
อันสมควรอีกข้อหา
3. ข่มขืนกระทาชาเรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 บัญญัติว่า
ผู้ใดข่มขืนกระทาชาเราบุคคลอื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย
โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทาให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น
ต้อ งระวางโทษจ าคุก ตั ้ง แต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับ ตั ้ง แต่ 8,000 บาท ถึง
40,000 บาท” ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา เป็นการบังคับใจ ฝืนใจบุคคลอื่น
โดยบุคลนั้นนั้นไม่ยินยอมหรือใช้กาลังบังคับจนบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน
ได้ ได้มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนั้น เช่น นายหมึกได้ใช้กาลังฉุดนางสาวนุ่น อายุ 22 ปี และได้ล งมือ
ข่มขืนกระทาชาเรา เช่นนี้ นายหมึกมีความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราและกักขังหน่วงเหนี่ยวร่างกายผู้อื่น
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท หากบุคคลอื่น
ที่ข่มขืนกระทาชาเรานั้ น เด็กอายุไม่เกิน สิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามี ของตน โดยเด็ก นั้นจะยินยอม
หรือไม่ ก็ ตาม ผู้ นั้ นจะต้ องได้ รับโทษจ าคุ กตั้ งแต่ 4 ปี ถึ ง 20 ปี และปรั บตั้ งแต่ 80,000 บาท ถึ ง
400,000 บาท เช่นนายสินเป็นคนรักเด็กหญิง พะยอมอายุ 12 ปี ได้กระทาชาเราเด็ก หญิงพะยอม
โดยความเต็มใจ เช่นนี้ นายสินก็มีความผิดฐานกระทาชาเราเด็กหญิงไม่ เกิน สิบ ห้าปี ซึ่งมิใช่ส ามีห รือ
ภริยาของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม นายสินความผิดตามกฎหมายดังกล่าว

-5 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ คือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการรับประทาน
ดม ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วจะทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสาคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาด
เสพขึ้นเป็นลาดับๆ มีอาการถอนยา (ลงแดง) เมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้ง ทางร่างกายและจิตใจ
อย่างรุนแรงตลอดเวลา สุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรมลง และหมายความรวมถึงพืชหรือส่วนของพืชที่
เป็นหรือให้ผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้เป็นยาเสพติดให้โทษ และรวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการ
ผลิตยาเสพติดให้โทษด้วยแต่ไม่หมายรวมถึงยาสามัญประจาบ้านบางตารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มี
ยาเสพติดให้โทษผสมอยู่

1. ประเภทของยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ,ยาบ้า (แอมเฟตามีน) เอ็มดีเอ็มเอ (ยาอี)
ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเคอีน ฝิ่น ยาฝิ่น มูลฝิ่น
ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษทั่วไปที่มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย
ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้ตามกฎหมาย เช่น ยาแก้ไอผสมโคเคอีน ฯ
ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 เช่น
อาเซติดแอนด์ไฮไดรด์ อาเซติดคลอไรด์
ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่ 1 ถึง ประเภทที่ 4 เช่น กัญชา,
พืชกระท่อม, พันธุ์ฝิ่น, พืชเห็ดขี้ควาย

1.1 ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ได้แก่ เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เอ็มดีเอ็มเอ (ยาอี)
ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า
ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 1”
มาตรา 67 บัญญั ติว่า “ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 1 โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ หากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 1 ไว้เพื่อจาหน่ายซึ่งมีอัตราโทษ
จาคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต”

-6–
มาตรา 91 บัญญัติว่า “ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน
ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ”
1.2 ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2
ได้แก่ มอร์ฟีน โคเดอีน เพทิดีน เมทาโดน และฝิ่น มีประโยชน์ทางการแพทย์แต่มีโทษมาก
ใช้กรณีที่จาเป็นภายใต้ความควบคุมของแพทย์

1.3 ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 3
เป็นยาสาเร็จรูปที่ผลิตขึ้นตามทะเบียนตารับ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
มีจาหน่ายตามร้านขายยา ได้แก่ ยาแก้ไอที่มีตัวยาโคเดอีน หรือยาแก้ท้องเสียที่มีตัวยาไดเฟนอกซิน
มีประโยชน์ทางการแพทย์มีโทษน้อยกว่ายาเสพติดให้โทษประเภทอื่น

1.4 ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 4
เป็น ยาเคมีที ่น ามาใช้ใ นการผลิต ยาเสพติด ให้โ ทษประเภท 1 ได้แ ก่น ายาเคมี
อาซิติกแอนไฮไดรด์ อาซิติลคลอไรด์ เอทิลิดีน ไดอาเซเตท สารเออร์โกเมทรีน และคลอซูโดอีเฟดรีน
ส่วนใหญ่ไม่มีการนามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แต่อย่างใด

1.5 ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5
ได้แก่ พืชกัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น และพืชเห็ดขี้ควาย ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 92 บัญญัติว่า “ผู้ใดเสพ
ยาเสพติด ให้โทษประเภทที่ 5 ต้อ งระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท
หรือ ทั้ง จาทั้ง ปรับ ” ดัง นั้น ผู้ใ ดเสพกัญ ชา ไม่ว่า ด้ว ยวิธีก ารใดๆ เช่น เอากัญ ชาผสมบุห รี่แ ล้ว สูบ
หรือเสพกัญชาโดยใช้บ้องกัญชา ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งมีโทษ
จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
พระราชบัญ ญัติย าเสพติด ให้โ ทษกาหนดบทลงโทษสาหรับ ผู้ทาการผลิต นาเข้า
ส่งออก จาหน่าย มีไว้ในครอบครอง และการเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1, 2, 3 และ 5 และยัง มี
บทลงโทษสาหรับผู้ยุยงหรือสงเสริม หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวก
ในการที่ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ
ผู้ติด ยาเสพติด ให้ โทษ ถ้าสมัครเข้ารับการบาบัด รักษาในสถานพยาบาลที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดเป็น สถานพยาบาลสาหรับบาบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด ก่อนที่ความผิดจะปรากฏ
และได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบของสถานพยาบาลแล้ว กฎหมายจะเว้นโทษสาหรับการเสพยา
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2. ผู้ที่ใช้อุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ
เนื่องจากยาเสพติดให้โทษทุกชนิดเมื่อเสพแล้วย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้เสพและต้องทวีจานวนการเสพมากขึ้นทุกครั้ง เป็นเหตุ ให้ต้องเสียเงินในการซื้อยาเสพติดให้โทษ
เป็นจานวนมาก เมื่อไม่มีเงินซื้อ ก็ย่อมต้องลงมือกรทาความผิดเพื่อให้ได้เงินมาซื้อยาเสพติดให้โทษซึ่งนับว่า
เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ กฎหมายจึงกาหนดโทษเกี่ยวกับการใช้อุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นเสพ
ยาเสพติด ให้โทษไว้ โดยระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท
ถึ ง 1,000,000 บาท
ถ้าเป็น การใช้อาวุธ หรือร่วมกันกระทาความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท
หากเป็นการกระทาต่ อหญิง หรือต่อบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ 3 ปี จาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท

3. อัตราโทษของข้าราชการที่กระทาความผิด
บรรดากรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
หรือข้าราชการ หรือพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใด ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ หรือสนับสนุนในการกระทาดังกล่าวต้องระวางโทษเป็น 3 เท่า
ของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น

4. เหตุบรรเทาโทษสาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญแก่เจ้าพนักงาน
ผู้ใดให้ข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจึงลงโทษผู้ นั้น
น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่าที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นได้

5. เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทาความผิดต้องริบทั้งสิ้น
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะหรือวัตถุอื่นที่บุคคลได้ใช้ในการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นของผู้อื่นที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทาความผิด
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6. ข้อสันนิษฐานบางประการตามกฎหมาย
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“การผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามปริม าณ
ดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ จาหน่าย
(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้า
มิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จานวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมี น้าหนักสุทธิ
ตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อย
เจ็ด สิบห้ามิลลิก รัมขึ้น ไป หรือมีย าเสพติด ที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จานวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้น ไป
หรือมีน้าหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์
ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัม
ขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การมียาเสพติด ให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่
สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๕ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีถึงจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต
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ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สปี่ ี
ถึงจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๗ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยไม่ได้รับอนุญาตต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”

7. คดีถึงที่สุด เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษา
ตามปกติเมื่อศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาแล้วคดีมักจะมีการฎีกาได้ แต่ตามพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 18 กาหนดว่า เมื่อศาลอุท ธรณ์ มีคาพิพ ากษาคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วให้เป็นที่สุด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นให้ฎีกาได้ตามมาตรา 116 และมาตรา 19
เท่านั้น

8. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. 2534 กาหนดให้ริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดทั้งสิ้น
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การกระทาความผิ ด หมายความว่ า เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
ที่ได้รับมาจากการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง เงิน หรือทรัพย์สินที่
ได้มาโดยการใช้เงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งหรือกระทาไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เงิน หรือทรัพย์สินนั้น
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลอื่น โอนไปเป็นของบุคคลอื่น หรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของ
บุคคลอื่นก็ตาม
ยกตัวอย่างเช่น นาเงินที่ได้จากการขายยาบ้า ไปซื้อสร้อยคอทองคา โทรทัศน์ รถยนต์
บ้าน ที่ดิน ฯลฯ สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะต้องถูกริบทั้งสิ้น

9. สารระเหย (Inhalants)
ความหมายของสารเสพติดและสารระเหย สารระเหย หมายความว่า สารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑ์ ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารระเหย ซึ่งเป็นนิยามตาม พระราชกาหนดป้องกันการใช้
สารระเหย พ.ศ. 2533 การประกาศเป็นสารระเหย เมื่อรัฐมนตรีเห็นว่าอาจนาไปใช้หรือได้นาไปใช้
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เพื่อบาบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ วัตถุประสงค์ของการควบคุมสารระเหย เพื่อป้องกันการ
นาสารระเหยไปใช้ในทางที่ผิด ปัจจุบัน มีการกาหนดสารเคมี 18 ชนิด และผลิตภัณฑ์ 5 รายการ
เป็น สารระเหย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขและกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง การระบุ ชื่ อ
ประเภท ชนิดหรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์
ผู้ ขั บ ขี่ รถยนต์ หรื อรถจั กรยานยนต์ จะต้ องได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าหน้าที่นายทะเบียนเสียก่อน โดยกล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาตขับรถหรือ
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งออกให้โดยนายทะเบียน มิฉะนั้นจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42 ผู้ขับรถ
ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและในขณะขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถด้วย
ถ้าฝ่าฝืนก็จะมีบทกาหนดโทษตามมาตรา 64 ซึ่งจะมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ นอกจากนี้ขณะขับรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ สภาพร่างกายของผู้ขับขี่จะต้องปกติ
สมบูรณ์ ไม่มี อาการหย่อนความสามารถในการขับขี่หรือมีอาการเมาสุรา หรือของเมา อย่างอื่น มิฉะนั้น
ผู้ขับขี่จะต้องมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ซึ่งจะมีบทกาหนดโทษ
ตามมาตรา 160 วรรคสาม ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากนี้การขับขี่หรือแข่งรถในทางสาธารณะก็ถือว่ามีความผิด หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเจ้าพนักงานจราจร ก็จะมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ นอกจากนี้ศาลมีอานาจที่จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกาหนดไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
หรืออาจจะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ก็ได้สาหรับกลุ่มบุคคลที่ไปยืนดูการแข่งรถในทางสาธารณะและผู้ ท่ี
ซ้อนท้ายผู้ขับแข่งก็ถือว่ามีความผิดในฐานะผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการแข่งขันรถในทางสาธารณะ
ซึ่งได้ต้องโทษเช่นเดียวกับผู้ขับขี่หรือผู้แข่งรถในทางสาธารณะ

ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
อาวุธปืน หมายความร่วมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ที่ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืน
โดยวิธีระเบิด หรือกาลังดันของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้อง
อาศัยอานาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนัน้ ๆ ความผิดฐานมีอาวุธปืน
ในความครอบครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7 บัญญัติวา่ “ห้ามมิให้ผู้ใดทา มี ซื้อ ใช้ สั่ง
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หรือนาเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่”
ดังนั้น ผู้ใดต้องการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
เสียก่อน ผู้อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนให้มีและใช้อาวุธปืน คือนายทะเบียนท้องที่ ได้แก่
- เขตกรุงเทพฯ ได้แก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
หากผู้ใดมีหรือครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
จะต้องมีความผิด โดยมีโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท
ถึง 20,000 บาท เช่น ปืนปากกา ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธปืนชนิดหนึ่ง และเป็นอาวุธที่
นายทะเบียนไม่สามารถออกทะเบียนให้ได้ผู้ใดมีไว้ในความครอบครองถือว่ามีความผิด
ฐานพกพาอาวุธปืน ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดพกพา
อาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน
ติ ด ตั ว เว้น แต่ เป็ น กรณี ที่ ต้ อ งมี ติ ด ตั วเมื่ อ มี เหตุ จ าเป็ น และเร่งด่ วนตามสมควรแก่
พฤติการณ์ ความผิดฐานพกพาอาวุธปืน นั้น เป็นกรณีที่ผู้กระทาความผิดพกพาอาวุธปืนติดตัวไป เช่น
พกปืนปากกาติดตัวไปในทางสาธารณะ หรือเข้าห้างสรรพสินค้า หรือพกไปยังโรงเรียน หรือแม้กระทั่ง
เป็น อาวุธ ปื น ที่ มีท ะเบี ยนและถูกกฎหมาย เช่น เป็น อาวุธปื นของบิ ด าหรือผู้ป กครอง หากไม่ได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มีอาวุธปืนติดตัวแล้ว ผู้นั้นก็มีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนฯ ซึ่งมีโทษ
จาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ความผิดข้อหาพกพาอาวุธปืนนั้น
หากพกพาโดยเปิ ดเผย เช่ น ถื ออาวุ ธปื นหรื อเหน็ บที่ เอวกางเกง ซึ่ งผู้ อื่ นสามารถเห็ นได้ หรื อพกพา
ไปในชุมนุมชนที่จัดให้มีขึ้นเพื่องานนมัสการ งานรื่นเริง หรืองานมหรสพผู้ที่พกพาดังกล่าว จะต้องรับโทษ
หนักขึ้น คือ จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท และแม้ผู้ที่
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มีอาวุธปืนติดตัว แต่ปรากฏว่าผู้นั้นพกพาอาวุธปืน โดยเปิดเผย
หรือพกพาไปในชุ ม นุ ม ชน ซึ่ งจัด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ งานนมั สการ งานรื่น เริง หรือ งานมหรสพ ผู้นั้ น ก็ยั งมี
ความผิด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ปืนผิดมือ ถึงแม้จะเป็นปืนที่นายทะเบียนอนุญาตให้มีไว้ในความครอบครอง เมื่อผู้อื่นนาอาวุธปืน
ดังกล่าวไปพกพา หรือมีไว้ในความครอบครอง ก็มีความผิดเช่นเดียวกันตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเรียกว่า
การครอบครองปืนผิดมือ
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กฎหมายสามัญประจาบ้าน
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ประชาชนทั่วไปจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้น
ประชาชนจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอย่างที่ควรทราบเพื่ออานวย
ความสะดวกและรักษาสิทธิ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับ ขอแนะนาข้อกฎหมายที่
ประชาชนควรทราบ ดังนี้

การทะเบียนราษฎร์
บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
ชื่อบุตร ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณี แจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิด ถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้ง
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรก ย้ายบ้าน ให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอานาจแจ้งออกจากบ้าน
เดิมภายใน 15 วัน และเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน 15 วันเช่นกัน คนตาย ถ้าในบ้านให้เจ้าบ้าน
แจ้ง ถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่เวลาตายหรือ
เวลาพบศพ
กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ย้ายบ้านหรือคนตาย ให้แจ้งดังนี้
1. ในเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่ปกครองอาเภอหรือเทศบาล
2. นอกเขตเทศบาล : ปกครองอาเภอหรือกิ่งอาเภอ
3. ในเขตกรุงเทพมหานคร สานักงานทะเบียนบ้านกลางหรือสานักงานทะเบียนกรุงเทพฯ

ความผิด
1. ถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกาหนดเวลา มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
2. ถ้าไม่แจ้งการตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

บัตรประจาตัวประชาชน
คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 15 บริบูรณ์ หรืออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ต้องไป
ขอทาบัตรที่อาเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน 60 วัน บัตรประจาตัวประชาชนชารุดหรือสูญหาย ต้องยื่น
คาร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่บัตรเดิมชารุดหรือสูญหาย อายุของบัตร กาหนดใช้ได้ 6 ปี
เมื่อถึงกาหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทาบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุ ณ อาเภอท้องที่
ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหากผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ในเมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน
100 บาท ผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคาร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทย
มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ ไม่ยื่นคาร้องขอมีบัตรภายใน
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กาหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกาหนด มีโทษปรับไม่เกิน
200 บาท

สาระสาคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 95 ก.
วันที่ 2 ตุลาคม 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 สาระสาคัญของ พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ เสรีภาพของเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ
เหตุผลในการประกอบใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132
ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515
กาหนดเรื่องเกี่ยวกับเด็กไว้แคบ ๆ เช่น เด็กพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กมีปัญหาความประพฤติไม่สมควร
แก่วัย เด็กเร่ร่อน ให้อานาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่เพียงการให้การสงเคราะห์ด้านปัจจัย 4 เป็นสาคัญ
ในส่วนของการคุ้มครองสวัสดิภาพมีเพียง 2 กรณี คือ ถ้าเด็กยังอยู่กับครอบครัวก็แนะนาผู้ปกครอง
ในการเลี้ยงดู กรณีมีการแยกเด็ก ก็ส่งเด็กเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
สาเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชนมาจากหลายปัจจัย เช่น ความยากจนเกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
โลกาภิวัตน์และค่านิยมในสังคม ด้านสุขภาพกายด้วยโรคติดต่อหลายชนิด ภูมิคุ้มกันบกพร่อง สุขภาพจิต
และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ด้านการศึกษาผู้ด้อยฐานะจะมีโอกาสของการศึกษาน้อย ด้านการเมือง
การปกครองพัฒนาค่อนข้างช้า มีผลต่อประชาชนระดับล่างเพราะเด็กถูกละเมิดทางเพศมากขึ้น โสเภณีเด็ก
การค้าเด็ก สื่อลามกอนาจารโดยที่ประกาศคณะปฏิวัติทั้ง 2 ฉบับ ใช้บังคับมาเป็นเวลานานสาระสาคัญ
และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน สมควรกาหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและมีการพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการ
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวรวมทั้งป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่เป็นธรรม จึงสมควรปรับปรุงวิธกี ารส่งเสริมความ
ร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (มาตรา 53 ระบุว่า เด็ก เยาวชน และบุคคลใน
ครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม เด็ก
และเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พ.ร.บ.ฉบับนี้มีทั้งหมด 9 หมวด 88 มาตราด้วยกัน แยกเป็น มาตรา 1 - 6 อธิบายความหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้
หมวด 1 ที่ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วยมาตรา 7- 21
หมวด 2 ที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติต่อเด็ก ประกอบด้วยมาตรา 22 - 31
หมวด 3 ที่ว่าด้วยเรื่องการสงเคราะห์เด็ก ประกอบด้วยมาตรา 32 -39
หมวด 4 ที่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประกอบด้วยมาตรา 40 – 47
หมวด 5 ที่ว่าด้วยเรื่องผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประกอบด้วยมาตรา 48 – 50
หมวด 6 ที่ว่าด้ว ยเรื่องสถานรับเลี้ย งเด็กและสถานพัฒ นาและฟื้นฟูประกอบด้วย มาตรา
51– 62
หมวด 7 ที่ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วย มาตรา
63 – 67
หมวด 8 ที่ว่าด้วยเรื่องกองทุนคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วยมาตรา 68 – 77
หมวด 9 ที่ว่าด้วยเรื่องออกกาหนดโทษ ประกอบด้วยมาตรา 78 – 86
บทเฉพาะกาล ประกอบด้วยมาตรา 87 – 88

โดยสรุปมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
(1) ให้ มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ เป็นกรรมการ พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
และได้กาหนดอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการไว้ 8 ประการ (ตามมาตรา 17 และ 20) ซึ่งจังหวัด
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ แล้ว ตามคาสั่งที่ 399/2547 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547
(2) การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ และไม่มีการ
เลือกปฏิบัติต่อเด็ก ตามความในมาตรา 22
(3) กาหนดหน้าที่ของผู้ปกครอง อันหมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรมรวมถึง
พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู
หรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย โดยได้กาหนดให้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน
พัฒ นา และคุ้มครองสวัสดิภาพ (ตามมาตรา 23) รวมทั้งต้องไม่กระทาการใดอันที่มีลักษณะละเลย
ทอดทิ้ง ไม่เลี้ยงดู หรือปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ
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(4) ให้การปกป้องคุ้มครองเด็กในกรณีถูกทารุณ ถูกละเมิด ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาผิด
หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งไม่ถูกละเมิดจากสื่อไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
(5) การคุ้มครองชื่อเสียงเกียรติคุณ และความเป็นส่วนตัวของเด็ก ห้ามโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อ
เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กจนเกิดความเสียหาย
(6) กาหนดให้ ผู้มีห น้ าที่ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ ก และตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กต่ างๆ คื อ
ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจากิ่งอาเภอ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มีห น้ าที่ ให้ การคุ้ม ครองสวัสดิภ าพเด็ กที่ อยู่ในเขตท้ องที่ ไม่ ว่าเด็ก จะมี
ผู้ปกครอง หรือไม่ก็ตามโดยให้มีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามมาตรา 24)
(7) การรายงานเหตุการณ์การปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ กฎหมายกาหนดให้ผู้ใดพบเห็นหรือ
ประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการกระทาทารุณกรรมต่อเด็ก จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นให้รีบแจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองเด็กตามมาตรา 24
โดยไม่ชักช้า และผู้แจ้งเมื่อได้กระทาโดยสุจริต ย่อมได้รับการคุ้มครองทั้งทางแพ่งอาญา หรือทางปกครอง
(8) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่เข้าไปในเคหสถานใด ๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจค้นในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาทารุณกรรม
เด็ก มีการกักขัง หรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ โดยไม่ต้องมีหมายค้นจากศาล รวมทั้งมีหน้าที่ซักถามตัวเด็ก
และครอบครัวได้ตามมาตรา 30 (1) (2) (6) ไม่ว่ากรณีใดๆ จะกักขังเด็กเกิน 12 ชั่วโมงไม่ได้ จะต้อง
มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครองเพื่อแนะนา ตักเตือนให้ดูแล อุปการะ เลี้ยงดูในทางที่ถูกต้อง หรือมีหนังสือ
เรียกผู้ปกครอง นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลสถานศึกษา ให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารความประพฤติของ
เด็กมาให้ ตามมาตรา 30 (3) (4)
(9) เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ (ตามมาตรา 32)
- เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกาพร้า
- เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือพลัดหลง
- เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เช่น ถูกจาคุก กักขัง พิการทุพพลภาพ เจ็บป่วย
เรื้อรัง ฯลฯ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้รับแจ้งพบเห็นเด็กพึงได้รับการ
สงเคราะห์ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม (ตามมาตรา 33)
ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กอาจนาเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ที่สานักงานพัฒนาสังคมและ
สวัส ดิก ารจังหวัด โดยพนักงาน เจ้าหน้าที่พิจารณาให้การสงเคราะห์ที่เหมาะสม ตามมาตรา 33
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาวิธีการที่เหมาะสมจะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห์ก่อนก็ได้
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เด็กที่ถูกทารุณกรรม
เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกาหนด
(11) การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต้องรีบตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจ โดยขอส่งตัวเด็กไป
สถานแรกรับก่อนได้ หรือถ้าจาเป็นก็ให้ส่งสถานสงเคราะห์ หรือสถาน พัฒนาและฟื้นฟูระหว่างการ
สืบเสาะหาวิธีการคุ้มครองให้กระทาได้ไม่เกิน 7 วัน กรณีมีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานอัยการจะยื่นคาร้องต่อศาล เพื่อขอขยายเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกิน 30 วันก็ได้
(ตามมาตรา 42)
(12) ห้ามเด็กดื่มหรือเสพสุรา บุหรี่ หากฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่สอบถามเด็ก หรือเชิญผู้ปกครอง
มาร่วมหารือ ว่ากล่าวตักเตือน หรือให้เด็กทางานบริการสังคม เพื่อเป็นการฝึกอบรมเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็ก หากผู้ปกครองเด็กฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ให้เจ้าหน้าที่ยื่นคาขอต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ ปลัดอาเภอ แล้วแต่กรณี หากผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครอง หรือทางาน
เพื่อสาธารณประโยชน์ และผู้ปกครองไม่เห็นด้วย มีสิทธินาคดีไปสู่ศาลภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
รับทราบคาสั่ง (ตามมาตรา 45-46)
(13) ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติ
เด็ก ถ้าเจ้าหน้าที่เห็ น ควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกากับ ดูแลเด็กคนใดก็ให้ยื่นคาขอต่อ
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีให้แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์
หรือบุคคลที่สมัครใจเป็น ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้วยก็ได้ (ตามมาตรา 48)
(14) ห้ามผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพหรือ
ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครองที่เห็นว่าจะเสียหาย (ตามมาตรา 50)
(15) ปลัด กระทรวงมีอานาจจัด ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูได้ทั่วราชอาณาจักร ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจตั้ง
ในจังหวัดนั้น และมีอานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสถานที่ดังกล่าว (ตามมาตรา51 และ 55)
และกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้ปกครองสถานที่ดังกล่าว (ตามมาตรา 56, 58, 59 และ 60)
(16) การส่ งเสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย น และนั ก ศึ ก ษา โดยนั ก เรีย น และนั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่กาหนดในกฎกระทรวง และพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจดาเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (ตามมาตรา 64 และ 66)
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พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
เป็น หน้าที่ของเยาวชนที่เป็น ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้า 18 ปี (17 ปีบริบูรณ์)
ใน พ.ศ. ใด ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน) ณ อาเภอท้องที่ที่
เป็น ภูมิลาเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ. นั้น (ตั้ง แต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) เช่น เกิด พ.ศ. 2524
ต้องไปขึ้นทะเบียนทหารใน พ.ศ. 2541 ผู้ใดไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินด้วยตนเองได้
ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ปกติควรให้ผู้ปกครอง) ถ้าไม่ไปแจ้งแทนในปีนั้นถือว่า
หลีกเลี่ยงขัดขืน ทางอาเภอแจ้งความดาเนินคดีมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ส่งให้พนักงานสอบสวน คือ ตารวจเปรียบเทียบปรับไม่ได้ ต้องดาเนินคดีถึงชั้นศาล)
เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. ของปีถัดไป

การลงบัญชีทหารให้ปฏิบัติ ดังนี้
กรณีบิดาและมารดาสมรสกันตามกฎหมาย ให้ถือภูมิลาเนาของบิดาเป็นหลักในการลงบัญชี
ทหารถ้าบิดาถึงแก่กรรมแล้ว มารดายังมีชีวิตอยู่หรือถ้าทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง
ให้ถือลาเนาในการลงบัญชีทหารที่อาเภอท้องที่ที่มารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลาเนาแล้วแต่กรณี หรือ
ถ้า บุคคลดังกล่าว ถึงแก่กรรมหมดให้ลงบัญชีทหารที่อาเภอท้องที่ที่ผู้ขอลงบัญชีทหารมีภูมิลาเนาอยู่
(ภูมิลาเนาคือการที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน)
การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ผู้ขอยื่นใบแสดงตน เพื่อขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ต้องนาหลักฐาน
คือ สูติบัตรหรือบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อบิดา หรือมารดา) ต่อนายอาเภอ
ท้องที่ เมื่อนายอาเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารเห็นว่าถูกต้องแล้วจะรับลงบัญชีทหารและ
ออกใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) ให้เป็นหลักฐานด้วย
หากผู้ใดไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินภายในกาหนด จะถูกดาเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน
มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ถ้า ทาง
อาเภอได้ส่งรายชื่อไปให้เจ้าหน้าที่ตารวจติดตามจับกุมตัวมาดาเนินคดีต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน
หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทหรือ ทั้งจาทั้งปรับ

พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509
พระราชบัญญัติสถานบริการเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการของสถานบริการเหตุ
ที่กฎหมายต้องควบคุมการประกอบกิจการของสถานบริการเหล่านี้ก็เนื่องจากกฎหมายไม่ประสงค์
ให้มีการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด หรือการเล่นการพนัน การค้าประเวณีหรือ

- 18 เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ผู้ที่จะประกอบกิจการ
สถานบริการได้ก็ต้องขอใบอนุญาตและต้องมีการต่อใบอนุญาตทุกปีสาหรับวัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้าไปใช้
บริการไม่ว่าจะเป็น เธค ผับ ค๊อกเทลเลาจน์ กฎหมายได้กาหนดห้ามเจ้าของร้านยินยอมหรือปล่อยให้
วัยรุ่นที่อายุต่ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ หากเจ้าของร้านยินหรือปล่อยให้วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี
เข้าไปใช้บริการก็อาจจะถูกสั่งพักใบอนุญาต และหากกระทาความผิดบ่อยๆ ก็อาจถูกสั่งปิดหรือไม่ต่อ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการก็ได้

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
สาหรับเด็กหรือเยาวชนกฎหมายได้กาหนดอายุของเด็กที่จะเข้ามาสู่ตลาดแรงงานไว้ว่าห้ามมิให้
มีการใช้แรงงานต่ากว่า 15 ปี เนื่องจากเป็นอายุนี้ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากการจ้างแรงงาน
เด็กจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทาลายอนาคตทางการศึกษาของเด็กที่ควรจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ
ในอนาคตโดยกฎหมายได้กาหนดให้ มีการคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นเด็กหรือเยาวชนในเรื่อง ที่เกี่ยวกับ
ระยะเวลาการทางาน เวลาพัก ไว้ดังนี้
1. นายจ้างต้องให้ ลูกจ้างเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ติด ต่อกันหลังจากที่ได้
ทางานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ในสี่ชั่วโมงนั้นต้องให้ลูกจ้างเด็กได้มีเวลาพักตามที่นายจ้าง
กาหนดด้วย
2. ห้ามมิให้ลูกจ้างเด็กทางานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน
และควรเป็นเวลาที่เด็กได้พักผ่อน
3. การทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุด กฎหมายได้กาหนดห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่ง
เป็นเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุดด้วย ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าเด็กควรจะ
ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ เพราะการทางานล่วงเวลาหรือการทางานในวันหยุดอาจทาให้เด็กเกิด
ความเครียด และขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้
นอกจากการห้ามลูกจ้างเด็กทางานบางประเภทแล้วกฎหมายยังกาหนดมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง
ซึ่งเป็น เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานในสถานที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ด้วย เช่น โรงฆ่าสัต ว์ สถานที่
เล่นการพนัน สถานที่เต้นรา สถานที่ที่มีอาหาร สุรา โดยมีผู้บาเรอสาหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือมีที่สาหรับ
พักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้ลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายเล็งเห็นว่าสถานที่ดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสาหรับเด็กหรือเยาวชนซึ่งยังมีความคิดที่อ่อนด้อยด้วยประสบการณ์ การที่จะต้องไปทางาน
ในสถานที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจ หรืออาจได้รับอันตรายจากสถานที่ที่ทางานได้
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กฎหมายควบคุมร้านเกม
เมื่อวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2551 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงประกอบ
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและ
การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นกฎหมายสาหรับออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการร้านเกม ร้านวีดิทัศน์ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการเวลาเล่นเกม และการใช้บริการร้านเกมของ
เด็ก ดังนี้
1. เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เข้าใช้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.
และตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ในวันหยุดราชการ
2. เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปีเข้าใช้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา
14.00 – 22.00 น. และตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ในวันหยุดราชการ
นอกจากนี้ยังมีการกาหนดไว้ว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ตจะต้อง
ดูแลไม่ให้มีการจาหน่ายบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านวีดีทัศน์ ดูแลไม่ให้สูบบุหรี่
หรือเสพสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดีทัศน์ ดูแลไม่ให้มีการเล่นการพนัน ดูแลไม่ให้มี
การจาหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม ดูแลไม่ให้มีสื่อลามกอนาจารในร้านวีดีทัศน์

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นผลมาจากการทางานของคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ และได้ประกาศใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2533 และประเทศไทยได้ลงนาม
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2535
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีทั้งสิ้น 54 ข้อ โดย 40 ข้อแรกเป็นสาระสาคัญด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
4 ประการ 14 ข้อหลัง เป็นส่วนทีเกี่ยวกับกระบวนการพันธกรณีที่ระบุไว้ เด็กในความมุ่งหมายของอนุสัญญานี้
หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ยกเว้นผู้ที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ
1. สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival)
1) สิทธิในการมีชีวิตรอดและส่งเสริมชีวิต
2) ได้รับโภชนาการที่ดี
3) ได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม
4) ได้รับการบริการด้านสุขภาพ
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6) การให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู
2. สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)
1) การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ
2) การล่วงละเมิด การทาร้าย การกลั่นแกล้งรังแก
3) การถูกทอดทิ้ง ละเลย
4) การลักพาตัว
5) การใช้แรงงานเด็ก
6) ความยุติธรรมต่อผู้เยาว์
7) การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ
3. สิทธิในการพัฒนา (Right of Development)
1) ได้รับการศึกษาทั้งใน/นอกระบบ
2) เข้าถึงข่าวสารที่เหมาะสม
3) เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา
4) พัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งทางสังคมและจิตใจ
5) พัฒนาสุขภาพร่างกาย
4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation)
1) แสดงทัศนะของเด็ก
2) เสรีภาพในการติดต่อข่าวสารข้อมูล
3) มีบทบาทในชุมชน
5) แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก
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กฎหมายเกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว
1. ศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลพิเศษ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเพื่อให้มอี านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีบุคคลบางกลุ่ม เช่น เด็กหรือเยาวชน หรือคดีบางประเภท เช่น คดีครอบครัว
คดีคุ้มครองเด็กหรือคดีคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวโดยวิธีพิจารณาคดีแตกต่างจากศาล
ธรรมดา แต่ลักษณะของข้อกฎหมายไม่สลับซับซ้อนเหมือนศาลชานัญพิเศษ
2. อานาจศาลเยาวชนและครอบครัว
2.๑ คดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทุกข้อหาที่ เด็ก
หรือเยาวชนกระทาความผิด ซึ่งเด็กหมายถึงบุคคลซึ่งอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี ส่วนเยาวชน หมายถึง บุคคล
ที่อายุเกิน ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี โดยให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่การกระทาความผิดได้เกิดขึ้น
ดังนั้ น บุคคลที่กระทาความผิดทางอาญาและจะต้องถูกดาเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจึง
หมายถึงบุคคลที่อายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาความผิดฐานใดและอัตราโทษเท่าใด
(ทุกตัวบทกฎหมาย) แม้บางเรื่องเด็กและเยาวชนกระทาความผิดกฎหมายพิเศษตามกฎหมายต้องอยู่
ในอานาจของศาลชานัญพิเศษโดยเฉพาะก็ตามก็ต้องฟ้องคดีเด็กและเยาวชนนั้นต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ปัจจุบันคดีเด็กหรือเยาวชนกระทาผิด ส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติด
๒.2 คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอานาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง เป็นกรณี
ที่บุคคลที่ได้กระทาความผิดอาญามีอายุพ้นเกณฑ์เยาวชนและคดีอยู่ในอานาจของศาลธรรมดา โดยหลัก
แล้วต้องพิจารณาและพิพากษาคดีโดยศาลธรรมดาซึ่งอาจเป็นศาลจังหวัดหรือศาลแขวงก็ได้ แต่ศาลเห็นว่า
จาเลยที่กระทาความผิดมีร่างกาย สภาพจิต สติปัญญาและนิสัยเหมือนเด็กหรือเยาวชน ศาลฎีกามีอานาจ
ใช้ดุลพินิจให้โอนคดีไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวที่มี อานาจได้และให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นเด็กหรือ
เยาวชน
2.3 คดี ครอบครัว (คดีแ พ่ ง) ได้แ ก่ คดี แพ่ งที่ จ ะต้อ งบั งคั บ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น การหมั้น
การสมรส คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส อานาจในการปกครองดูแลบุตร บุตรบุญธรรม การทานิติกรรม
ของผู้เยาว์ คดีเกี่ยวกับการขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น
2.๔ คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ หมายความว่า คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาการใดๆ
ในทางศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
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ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว
3. ประเภทของศาลเยาวชนและครอบครัว
๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีเขตอานาจครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีเขตอานาจครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆ เช่น ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ มีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดอาญาที่ผู้กระทาผิดเป็นเด็กหรือ
เยาวชน (กระทาผิดในในเขตจังหวัดบึงกาฬในพื้นที่ 8 อาเภอ)
๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวสาขา เป็นการจัดตั้งเพื่ออานวยความสะดวกแก่คู่ความ ประชาชน
หรือ ผู้มาติดต่อราชการศาลในพื้นที่ห่างไกลจากศาลเดิม แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของศาลเดิมอยู่โดยมี อานาจ
พิจารณาเหมือนศาลเดิม
4. เจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
๑. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งแก้ไขและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนยิ่งกว่า
การลงโทษด้วยการให้มีวิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นในการค้นหาสาเหตุที่ทา
ให้เด็กและเยาวชนกระทาความผิดแล้วดาเนินการแก้ไขที่สาเหตุ
๒. เพื่อคุ้มครองสถาบันครอบครัวและส่วนได้เสียของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว
5. หลักสาคัญของศาลเยาวชนและครอบครัว
๑. มีผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตร หรือเคยทางานเกี่ยวข้องกับ
การสงเคราะห์ หรืออบรมเด็กร่วมเป็นองค์คณะในการพิ จารณาคดีจานวน ๒ คน โดยผู้พิ พากษาสมทบ
จะต้องเป็นสตรีอย่างน้อย ๑ คน
๒. มีการแยกพิจารณาคดีเด็กต่างหากจากห้องพิจารณาคดีธรรมดาไม่ปะปนกับผู้ใหญ่ และ
เป็นการพิจารณาลับ โดยการพิจารณาจะไม่เคร่งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓. มีการสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติและค้นหาสาเหตุการกระทาความผิด
ของเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล
๔. มีการใช้วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา เช่น การคุมความประพฤติ
การรอการลงโทษ การฝึกและอบรม
๕. เพื่อความยืดหยุ่นในการแก้ไขเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องศาลเยาวชนและครอบครัวมีอานาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาพิพากษาได้
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๖. ในคดีครอบครัว มุ่งเน้น ที่จะให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิด การประนีป ระนอมยอมความ
เพื่อความผาสุกของครอบครัวและเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนได้เสียของผู้เยาว์
การประกันตัวในชั้นศาล
การประกันตัวในชั้นศาลมี 2 ช่วง
ช่วงแรกเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนาตัวผู้ต้องหามาขอฝากขังต่อศาล
และศาลอนุญาตให้ขังซึ่งถือว่าผู้ต้องหาอยู่ในอานาจควบคุมของศาลแล้ว
ช่ว งที่ 2 คือช่ว งที่ศาลประทับฟ้องของโจทก์แล้ว ผู้ต้องหามีสถานะเป็นจาเลยแล้ว
ซึ่งอาจต้องมีการถูกควบคุมตัวอยู่ในอานาจของศาล ดังนี้
หากผู้ประกันประสงค์จะขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยก็จะต้องยื่นคาร้อ ง
ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีต่อศาล
กาหนดเวลาที่ศาลอนุญาตให้ประกัน มีดังนี้ (ศาลมีคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว)
ชั้นสอบสวน มีกาหนดเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ฝากขังจนถึงมีการฟ้อง
หรือไม่ฟ้องคดี
ชั้นพิจารณาของศาล สัญญาประกันใช้ได้จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง
เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยถูกควบคุมตัวโดยศาล ผู้ประกันสามารถยื่นคาร้องขอปล่อย
ชั่วคราวโดยใช้หลักประกันได้ดังนี้
1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ได้แก่
1.1 เงินสด
1.2 ที่ดินมีโฉนด หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 หรือน.ส. 3 ก.)
ซึ่งมีหนังสือรับรองราคาประเมินของสานักงานที่ดินและไม่มีภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดี
1.3 ห้องชุดมีโฉนดที่ดินและมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด และต้องไม่มี
ภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดี
1.4 หลักทรัพย์อย่างอื่นที่กาหนดราคามูลค่าที่แน่นอนได้ เช่น
- พันธบัตรรัฐบาล
- สลากออมสิน
- สลากออมทรั พ ย์ ท วี สิ น ของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
- ใบรับเงินฝากประจาของธนาคาร
- กรมธรรม์ประกันภัย
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2. การใช้บุคคลเป็นประกัน (ตาแหน่ง)
- เป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ งหน้ าที่ การงานหรือมี รายได้ แน่ นอน เช่น ข้าราชการ ข้ าราชการบ านาญ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐประเภทอื่น ๆ รวมถึงลูกจ้างของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานบริษัทเอกชน
- เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจาเลย เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติ พี่น้อง
ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติในทางอื่นที่
ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้
- อัตราหลักประกัน ให้ทาสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่า ของอัตราเงินเดือนหรือรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน หากวงเงิน ประกันมียอดสูงกว่าวงเงินที่ผู้นั้นมีสิทธิประกั นได้ ศาลอาจกาหนดให้ผู้ขอ
ประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติมให้เพียงพอ กับวงเงินประกันหรืออาจให้มีผู้ขอประกันหลายคน
ร่วมกัน ทาสัญญาประกันโดยใช้วงเงินของแต่ละคนรวมกันได้
หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในการขอประกันตัวต่อศาล
- บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรแสดงตาแหน่งหน้าที่การงาน ทะเบียนบ้าน
ของจาเลยและผู้ขอประกันพร้อมสาเนา
- หลักทรัพย์ที่ ใช้ประกัน เช่น เงินสดโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการ ทาประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)
สมุดเงินฝากประจาพร้อมสาเนา
- หนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือนายจ้าง (กรณีขอประกันตัวด้วยตาแหน่งหน้าที่)
- หนังสือรับรองราคาประเมินทีด่ ินจากสานักงานที่ดนิ (กรณีใช้โฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการ
ทาประโยชน์เป็นประกัน) พร้อมสาเนา
- หนังสือรับรองจากธนาคาร (กรณีใช้สมุดเงินฝากประจาเป็นประกัน)
- หนังสือยินยอมของคู่สมรส (กรณีผู้ขอประกันมีคู่สมรส)
หลักเกณฑ์ในการสั่งคาร้องขอประกัน
เมื่อยื่นคาร้องขอประกันตัวต่อศาลแล้ว ศาลจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้ประกอบในการพิจารณา
สั่งคาร้อง คือ
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา
2. พยานหลักฐานที่นาสืบแล้วมีเพียงใด
3. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
4. เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
5. ผู้ต้องหาหรือจาเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
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6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใด
7. คาคัดค้านของพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน
ขั้นตอนการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย
1. ขอแบบพิมพ์คาร้องขอประกันตัวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล
2. เขียนคาร้องขอประกันตัวด้วยตนเองโดยขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือ
ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เขียนให้
3. ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการขอประกันแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้ตรวจคาร้องและหลักฐานที่ใช้ในการขอประกันเรียบร้อยแล้ว
ให้ ผู้ต้องหาหรือจาเลย/นายประกัน ลงลายมือ ชื่อ ในคาร้อ งเพื่ อเสนอค าร้อ งดังกล่าวต่อผู้พิ พ ากษา
พิจารณาสั่ง
5. เมื่อผู้พิพากษามีคาสั่งอนุญาตให้ประกันแล้ว ถ้าผู้ต้องหาหรือจาเลยถูกควบคุมตัวอยู่ที่
ศาลและยังไม่มีการออกหมายขังไว้ก็สามารถนาตัว ผู้ต้องหา/จาเลยออกจากห้องควบคุมของศาลได้
ถ้าผู้ต้องหา/จาเลยถูกคุมขังตามหมายศาลไว้ เจ้าหน้าที่จะนาหมายปล่อยไปปล่อย ณ สถานที่ที่ถูกคุมขัง
ในวันเดียวกัน
6. หากศาลมีคาสั่งไม่อ นุญาตให้ประกัน ผู้ขอประกันสามารถขอรับหลักทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนต่อ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
การขอรับหลักทรัพย์หรือเงินสดคืนจากศาล (การขอถอนหลักประกัน)
เมื่อ คดีถึง ที่สุด หรือ ศาลอนุญ าตให้ถ อนประกัน หรือ สัญ ญาประกัน สิ้น สุด ลงด้ว ยเหตุอื่น
(กรณีนายประกันไม่ผิดสัญญาประกัน) ความรับผิดตามสัญญาประกันสิ้นสุดลง นายประกันสามารถ
ขอหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคาร้องขอถอนหลักประกันคืนต่อศาลและแนบหลักฐาน คือ ใบรับหลักฐาน
และใบรับเงินที่ศาลออกให้เมื่อครั้งยื่นขอปล่อยชั่วคราว หากใบรับหลักฐานหรือ ใบรับเงินสูญหาย
ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตารวจและนาใบรับแจ้งความมาแสดงต่อศาล
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กรณีศาลสั่งปรับนายประกัน (นายประกันผิดสัญญาประกัน)
ในกรณีที่ศาลสั่งปรับนายประกันตามสัญญาประกัน นายประกันจะต้องนาเงินค่าปรับ
มาชาระต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด มิฉะนั้นศาลจะสั่งยึดหลักประกันขายทอดตลาดเพื่อนา
เงินมาชาระค่าปรับต่อไป และถ้าได้เงินไม่พอชาระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นๆ ของนายประกันมา
ขายทอดตลาดเพื่อชาระค่าปรับจนครบ นายประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกัน มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ง
ศาลได้ภายในกาหนด 1 เดือน หรืออาจนาตัวจาเลยมาส่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาล
ขั้นตอนในการพิจารณาคดีอาญาของศาล
1. ศาลที่รับฟ้อง
การจะยื่นฟ้องที่ศาลใดให้พิจารณาว่าความผิดเกิดขึ้นใน เขตศาลใด หรือจาเลยมีที่อยู่
หรือถูกจับในเขตศาลใดหรือพนักงานสอบสวนทาการสอบสวนในเขตศาลใด ศาลนั้นมีอานาจพิจารณา
คดีในกรุงเทพมหานคร
ศาลที่มีอานาจพิจ ารณาพิพ ากษาคดีอาญาได้แ ก่ ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลอาญาธนบุรี ศาลจัง หวัด มีน บุรี และศาลแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร ในต่างจังหวัด ได้แ ก่
ศาลจังหวัด และศาลแขวง
การแบ่ ง แยกอ านาจศาลระหว่ า งศาลทั่ ว ไปกั บ ศาลแขวงพิ จ ารณาจากอั ต ราโทษ
กล่าวคือ คดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงให้จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
อยู่ในอานาจของศาลแขวง (ในจังหวัดที่ยังไม่มีศาลแขวงเปิดทาการศาลจังหวัดจะนาวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการผัดฟ้อง การฟ้องและการพิพากษาคดีด้วยวาจา)
2. ข้อควรปฏิบัติเมื่อศาลสั่งประทับฟ้อง
เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว หากจาเลยประสงค์จะต่อสู้คดีควรปฏิบัติ ดังนี้
2.1 หากศาลมีคาสั่งขังจาเลย จาเลยสามารถยื่นคาร้องขอประกันตัวต่ อศาล
ทั้งนี้ไม่ว่าจาเลยจะได้รับอนุญาตให้ประกันตัวใน ชั้นสอบสวนหรือชั้นฝากขังหรือไม่ก็ตาม
2.2 หาทนายความเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินคดีต่อไป (โดยติดต่อหาทนายความ
ด้วยตนเองหรือขอให้ศาลตั้งทนายความให้)
2.3 ตรวจดูสานวนคดี และสิ่งที่โจทก์ยื่นเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดี
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จะกระทาโดยเปิดเผยต่อหน้าจาเลยโดยศาลจะอ่านและอธิบายคาฟ้องให้จาเลยฟัง
และศาลจะสอบถามจาเลยว่ากระทาความผิดจริงหรือไม่ และจดคาให้การของจาเลยไว้
3.1 กรณี จาเลยให้การรับสารภาพตามฟ้ อง ศาลจะพิ พากษาคดีโดยไม่ ต้อง
สืบพยานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีทมี่ ีอัตราโทษอย่างต่าให้จาคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือโทษสถานหนักกว่านั้น
ศาลต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจาเลยกระทาความผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษจาเลย
3.2 กรณีจาเลยให้ก ารปฏิเสธ ศาลจะดาเนินกระบวนพิจารณาสืบพยาน
โจทก์และพยานจาเลยต่อไป โดยศาลจะสั่งนัดสืบพยานโจทก์ก่อน เสร็จแล้วจึงนัด สืบพยานจาเลย
หลังจากสืบพยานของทั้ง 2 ฝ่าย เสร็จสิ้นแล้วศาลจะนัดฟังคาพิพากษาโจทก์มีหน้าที่ต้องมาศาลทุกนัด
(นัดสืบพยานโจทก์) หากไม่มา ศาลต้องยกฟ้องเว้นแต่ศาลเห็นว่าโจทก์ไม่มาศาลโดยมีเหตุสมควร
ศาลจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้ หากจาเลยไม่มาศาลตามกาหนดนัดโดยไม่ได้รับอนุญาต จากศาล ศาลจะออก
หมายจับจาเลยและปรับนายประกัน (ในกรณีจาเลยได้รับการประกันตัว) และหากศาลไม่แน่ใจว่าจะจับ
จาเลยได้เมื่ อใดก็ จะจาหน่ ายคดีชั่ วคราวจนกว่า จะได้ตั วจาเลยมาพิ จารณาคดี ต่อไป การสืบ พยาน
คดีอาญาโจทก์มีหน้าที่นาพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนจาเลย และเมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้ว จาเลยจึงนา
พยานเข้าสืบต่อไป ก่อนสืบพยานโจทก์และจาเลยมีสิทธิแถลงเปิดคดี และหลังจากสืบพยานหลักฐานทั้ง
2 ฝ่ายเสร็จสิ้นแล้วโจทก์และจาเลยมีสิทธิแถลงปิดคดี
คาพิพากษาในคดีอาญา
คาพิพากษาของศาลอาจแยกเป็นพิพากษายกฟ้อง หรือพิพากษาลงโทษ
โทษที่ศาลพิพากษามี 5 สถาน ได้แก่
1. โทษประหารชีวิต (โดยการฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย)
2. โทษจาคุก จาเลยจะถูก จาคุก ไว้ในเรือนจา การคานวณระยะเวลาจาคุก จะนับ
วันเริ่มจาคุกรวมเข้าด้วยและนับเป็น 1 วันเต็ม โดยไม่คานึงถึงจานวนชั่วโมง ถ้าระยะเวลาจาคุกกาหนด
เป็นเดือนให้นับ 30 วันเป็น 1 เดือน ถ้ากาหนดเป็นปี คานวณตามปีปฏิทิน
3. โทษกักขัง จาเลยจะถูกกักขังไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกาหนดไว้อันมิใช่เรือนจา เช่น
สถานีตารวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน
4. โทษปรับ จาเลยต้องชาระเงินตามจานวนที่ศาลมีคาพิพากษา หากจาเลยไม่ชาระ
ค่าปรับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา จาเลยอาจถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือถูกกัก ขัง
แทนค่าปรับ (ถืออัตรา 500 บาทต่อ 1 วัน) อย่างไรก็ตามหากศาลมีเหตุสงสัยว่าจาเลยจะไม่ชาระค่าปรับ
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ชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณาของศาล ซึ่งจะต้องนาวันที่จาเลยถูกควบคุมตัวมาหักวันคุมขังให้ด้วยการ
กักขังแทนค่าปรับนั้นกฎหมายห้ามมิให้กักขังแทนค่าปรับเกินกาหนด 1 ปี เว้นแต่กรณีศาลพิพากษา
ให้ปรับตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป ศาลจะสั่งกักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน
2 ปีก็ได้
นอกจากนี้ หากศาลพิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาทและจาเลย (เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ไม่มีเงิน ชาระค่าปรับ จาเลยอาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอทางานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับได้เมื่อศาลพิจารณาและเห็นสมควรก็จะอนุญาตให้จาเลยทางานบริการสังคม
แทนค่าปรับโดยกาหนดจานวนชั่วโมงที่ถือเป็นหนึ่งวันทางานต่อไป
5. โทษริบทรัพย์สิน
หากเป็นทรัพย์ซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิดหรือเป็นทรัพย์สิน
ซึ่งบุคคลได้มาโดยการกระทาความผิด ศาลมีอานาจสั่งริบ ได้เว้น แต่ท รัพย์เหล่านั้น เป็นทรัพ ย์สิน
ของเจ้าของที่แท้จริงและมิได้รู้เห็นเป็ นใจด้วยในการกระทาความผิด อาจยื่นคาร้องขอคืนต่อศาลได้
ในกรณีที่เป็น ทรัพย์สิน ซึ่งกฎหมายบัญ ญัติไว้ว่าผู้ใดทาหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
ไม่ว่า ทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดก็ตามและผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่ อาจร้องขอคืนได้คาพิพากษาของศาล
จะทาเป็นหนังสือ ยกเว้นในศาลแขวง คาพิพากษาจะทาด้วยวาจาก็ได้โดยบันทึกไว้พอให้ได้ใจความ
จาเลยจะต้องมาฟังคาพิพากษาหรือคาสั่งตามวันเวลาที่ศาลนัด ถ้าจาเลยไม่มาและศาลมีเหตุสงสัย
ว่าจาเลยจะหลบหนีหรือจงใจไม่มาศาล ศาลจะออกหมายจับจาเลยเพื่อมาฟังคาพิพากษา ถ้ายังไม่ได้ตัว
จาเลยมาศาลภายในกาหนด 1 เดือน นับแต่วันออกหมายจับ ศาลอาจอ่านคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น
ลับหลังจาเลยได้ โดยถือว่าจาเลยได้ฟังคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นโดยชอบแล้ว

การอุทธรณ์ ฎีกา
1. เมื่อศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาแล้ว คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาได้
ภายในกาหนด 1 เดือน นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคาพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
ฟัง หากยื่นไม่ทันภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว อาจยื่นคาร้อยขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์หรือฎีกาได้
แต่ต้องยื่นคาร้องก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ หรือฎีกาแล้วแต่กรณี โดยต้องอ้างเหตุที่ไม่อาจยื่นอุทธรณ์
หรือฎีกาได้ทันภายในกาหนดด้วย
2. คาฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีพอสมควร เช่น ชื่อคู่ความ
ผู ้อุ ท ธรณ์ ฎี ก ารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ค าฟ้ อ งโจทก์ ค าให้ ก ารจ าเลยในชั้ น ต้ น หรื อ ในชั้ น อุ ท ธรณ์
ข้อเท็จจริงในทางพิจารณามีอย่างไร และศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาว่าอย่างไร
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และคาขอท้ายอุทธรณ์ ฎีกา เช่น ให้แก้หรือกลับคาพิพากษาศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ การยื่นคาฟ้อง
อุทธรณ์หรือคาฟ้องฎีกา ทาได้โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้น ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ทราบคาสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ คาสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

การประกันด้วยกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภั ยอิสรภาพ เป็ นการประกันที่จัดท าขึ้นโดยมีแนวความคิดจากการที่ ศ าล
ยุติธ รรมจะจัด ระบบการประกัน ตัว ผู้ต้อ งหาหรือจาเลย โดยเพิ่ม ทางเลือ กให้แ ก่ป ระชาชนในการ
หาหลัก ประกัน มาวางศาล เนื่อ งจากปัจ จุบัน มีค ดีอ าญาเกิด ขึ้น จานวนมาก ประชาชนที่ต กเป็น
ผู้ต้อ งหาหรือ จาเลย ซึ่งยังไม่ท ราบแน่ชัด ว่าได้กระทาความผิด จริงหรือ ไม่ ต้องถูกควบคุมตัวไว้ใ น
ระหว่างดาเนิน คดี เป็นจานวนมาก บางคนพอจะมีหลักทรัพย์ก็สามารถนาหลักทรัพย์มาขอประกันตัว
ออกไปได้ บางคนไม่มี ก็ต้องถูกควบคุมหรือขัง บางคนก็ต้องไปเช่าหลักทรัพย์ของนายประกันอาชีพมา
ประกันตัวออกไป ซึ่งเป็น ปัญหามากมาย การประกันภัยอิสรภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทาให้
ประชาชนได้รบั ความสะดวกยิ่งขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถใช้หนังสือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท
ประกันภัยมาวางเป็นหลักประกันในการขอประกันตัวได้โดยสามารถทาสัญญาประกันภัยจากบริษัท
ประกันภัยต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ
1. การทาประกันภัยอิสรภาพก่อนมีการกระทาความผิด
2. การทาประกันภัยอิสรภาพหลังมีการกระทาความผิด
เมื่อทาสัญญาประกันภัยจากบริษัทประกันภัยแล้ว หากต้องการขอประกันต่อศาลสามารถทาได้
ดังนี้
กรณีนากรมธรรม์มาประกันตัวกับศาลครั้งแรก
1. เมื่ อ ยื่ น หนั งสื อ รับ รองกรมธรรม์ ให้ กั บ ศาล เจ้ าพนั กงานของศาลจะกระท าการ
ตรวจสอบดังนี้
- ความสมบูรณ์ของหนังสือรับรอง มีทั้งส่วนของหนังสือรับรองและใบตอบรับ
หนังสือรับรอง
- ชื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองหรือไม่
- หนังสือรับรองใช้เป็นหลักประกันได้ภายในวงเงินที่ระบุไว้ว่าเท่าไร
- ฐานความผิดและรายละเอียดของคดีต้องตรงกับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
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2. เจ้าพนักงานศาลจะตรวจสอบไปยังบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองทันที
ทางโทรศัพท์หรือทาง Internet
3. เจ้าพนักงานศาลเขียนแบบคาร้องขอปล่อยตัวตามแบบ 57 ข. บัญชีทรัพย์ สัญญาประกัน
ตามแบบ 58 ข.
4. เสนอสานวนคดีพร้อมคาร้องขอปล่อยชั่วคราวรวมทั้งหนังสือรับรองกรมธรรม์ต่อศาล
เมื่อให้ศาลมีคาสั่ง
- กรณีมีคาสั่งอนุญาต แจ้งคาสั่งให้ผู้ประกันทราบและออกบัตรนัดให้ผู้ประกัน
เจ้าพนักงานศาลบันทึกข้อความในส่วนท้ายหนังสือรับรองและฉีกส่วนท้ายใส่ซองที่บริษัทจัดทาให้ส่งคืน
บริษัทต่อไป
- กรณีมีคาสั่งไม่อนุญาต แจ้งคาสั่งให้ผู้ประกันทราบ พร้อมคืนหลักประกัน
กรณีนากรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่ชั้นของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการฯ และประสงค์จะ
ประกันตัวต่อในชั้นศาลโดยใช้กรมธรรม์เดิมต้องมีหลักฐานดังนี้
1. หนังสือจากพนักงานสอบสวน/อัยการฯ บันทึกถึงการครอบครองทรัพย์ (หนั งสือ
รับรอง) พร้อมกับการส่งคาฟ้อง โดยระบุว่าจะส่งหนังสือรับรองไปให้ศาลภายใน 3 วัน หลังจากศาล
อนุญาตและมีหนังสือไปยังพนักงานสอบสวน / อัยการ
- ส าเนาหนั งสือ รับ รองกรมธรรม์ พร้อ มกั บ ใบรับ หนั งสือ รับ รองที่ พ นั กงาน
สอบสวน / อัยการ ออกให้ขณะประกันตัวครั้งแรก
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
2. เจ้าพนักงานเขียนแบบคาร้องขอปล่อยตัวตามแบบ 57 ข. บัญชีทรัพย์ สัญญาประกัน
ตามแบบ 58 ข.
3. เสนอสานวนคดีพร้อมคาร้องขอปล่อยชั่วคราวรวมทั้งหนังสือบันทึกการครอบครอง
ทรัพย์ จากพนักงานสอบสวน / อัยการ ต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคาสั่ง
- กรณีมีคาสั่งอนุญาต แจ้งคาสั่งให้ผู้ประกันทราบ และออกบัตรนัดนายประกัน
มีหนังสือแจ้งไปยังพนักงานสอบสวน/อัยการ เพื่อให้นาส่งหนังสือรับรองแก่ศาลภายใน 3 วัน และศาลมี
หนังสือไปยังบริษัทประกันภัยว่าขณะนี้ได้ประกันชั้นศาลแล้ว
- กรณีมีคาสั่งไม่อนุญาต แจ้งคาสั่งให้ผู้ประกันทราบ พร้อมคืนหลักประกัน
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หน้าที่ของผู้ประกัน
1. ให้ชื่อและที่อยู่อันแท้จริงต่อศาล หากมีการย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ศาลทราบโดยเร็ว
2. เมื่อศาลอนุญาตให้ประกัน นายประกันต้องลงลายมือชื่อในสัญญาประกันไว้เป็นหลักฐาน
และต้องลงลายมือชื่อทราบกาหนดวันเวลาส่งตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยมายังศาลด้วย
3. ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อศาลตามกาหนดเวลานัด
ผู้ป ระกัน ต้อ งนาตัว ผู้ต้อ งหาหรือ จาเลยมาศาลในวัน ครบกาหนดผัด ฟ้อ งฝากขังแต่ล ะครั้ง
เมื่อศาลนัดให้ ผู้ต้องหาหรือ จาเลยไปศาลในวันใด ไม่ว่าจะเป็นวันนัดสืบพยาน นัดฟังคาพิพากษา
นัด สอบถาม หรือนัดเพื่อการอื่นใด ผู้ประกันต้องนาผู้ต้องหาหรือจาเลยไปส่งศาลทุกครั้ง หากผู้ประกัน
ผิดนัดไม่สามารถนาผู้ต้องหาหรือจาเลยไปศาลตามที่กล่าวข้างต้น ศาลอาจถอนประกัน ดังนั้น ผู้ประกัน
จึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยอยู่ที่ใดในระหว่างประกันตัว

กรณีศาลสั่งปรับนายประกัน
ในกรณีที่ศาลสั่งปรับผูป้ ระกันตามสัญญาประกัน ผูป้ ระกันจาต้องนาเงินค่าปรับมาชาระต่อศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด มิฉะนั้ นศาลจะสั่งยึดหลักประกันขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระ
ค่าปรับต่อไป และถ้าได้เงินไม่พอชาระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นๆ ของผูป้ ระกันมาขายทอดตลาด
เพื่อชาระค่าปรับจนครบ ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกัน มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งศาลได้ภายใน
กาหนด 1 เดือน หรืออาจนาตัวจาเลยมาส่งศาลและยื่นคาร้องขอลดค่าปรับต่อศาล

การขอรับหลักทรัพย์หรือเงินสดคืนจากศาล
เมื่อคดีถึงที่สุดหรือศาลอนุญาตให้ถอนประกันหรือสัญญาประกันสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่นความรับ
ผิดตามสัญญาประกันสิ้นสุดลง ผู้ประกันสามารถขอหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคาร้องขอ ต่อศาล
และแนบหลักฐาน คือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เมื่อครั้งยื่นขอปล่อยชั่วคราว โดยปกติ
แล้วผู้ประกันต้องยื่นคาร้องด้วยตนเอง หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะ ให้
ผู้อื่นมารับหลักทรัพย์แทนได้ โดยใบมอบฉันทะขอได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล

การมอบฉันทะให้ส่งตัวจาเลยหรือผู้ต้องหา
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งอนุญาตให้ผู้ประกันได้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย ผูป้ ระกันมีหน้าที่ต้อง
ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อศาลตามกาหนดนัดของศาลทุกครั้ง แต่หากผู้ประกันไม่สามารถมาศาลได้
ผู้ประกันอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นส่งตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อศาลแทนได้ โดยใบมอบฉันทะขอได้ที่
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล
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การขอถอนประกัน
ผูป้ ระกันอาจขอถอนประกันได้เสมอโดยต้องส่งตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อศาล เมื่อศาลอนุญาต
ความรับผิด ชอบตามสัญญาประกัน เป็น อันสิ้นสุด ลง ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับอย่างเดียว
ถ้าจาเลยไม่สามารถชาระค่าปรับ จะต้องถูกขังแทนค่าปรับในอัตราวันละ 500 บาท กรณีนี้จาเลยอาจยื่น
ขอประกันเพื่อไปหาเงินมาชาระค่าปรับได้

การบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อศาลมีคาสั่งปรับนายประกันซึ่งผิดสัญญาประกันแล้ว ผู้ประกั นไม่ชาระค่าปรับตามที่ศาล
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งดาเนินการบังคับคดีผู้ประกัน ดังนี้

1. การบังคับคดีในกรณีการนาตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยมาส่งศาล
ภายหลังที่ศาลมีคาสั่งปรับผู้ประกัน และออกหมายจับผู้ต้องหาหรือจาเลยแล้วให้เจ้าหน้าที่ศาล
ส่งสาเนาหมายจับให้เจ้าพนักงานตารวจและหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหา
หรือจาเลยที่หลบหนีเพื่อดาเนินการจับผู้ต้องหาหรือจาเลยมาส่งศาล ซึ่งกรณีการบังคับคดีผู้ประกัน
ในส่วนของการติด ตามตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้น แม้จะมี การบังคับชาระหนี้ค่าปรับจากผู้ประกัน
ครบถ้วนแล้วหรือยังไม่ครบถ้วนก็ตาม ซึ่งในทางปฏิบัติศาลจะสั่งในสานวนให้มีการลงนัดเสนอสานวน
เพื่อติดตามผลการจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยให้ศาลทราบภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด แต่หากศาล
ไม่ได้มีคาสั่งในเรื่องดังกล่าวไว้ ให้ ผู้อานวยการหรือผู้แทนทารายงานเสนอศาลเพื่ อพิจารณาสั่งให้ มี
หนังสือไปยังเจ้าพนักงานตารวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลย
ทุกระยะ 4 เดือน ถ้าหากยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ เพื่อไม่ให้สานวนในคดีอาญาและ
การติดตามตัวผู้ต้องหรือจาเลยหยุดนิ่ง เป็นการกระตุ้นการทางานของเจ้าพนักงานตารวจอีกทางหนึ่ง
ด้วย และเพื่อให้วิธีการบังคับตามหมายจับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการดาเนินการเรื่องนี้เป็นหน้าที่
ในการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลหรือผู้อานวยการสานักงานประจาศาล
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในงานธุรการของศาลที่ต้องกากับดูแลการทางานของเจ้าหน้าที่ศาลให้มีหนังสือ
สอบถามไปยังเจ้าพนั กงานตารวจหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือ
จาเลยที่หลบหนีตามคาสั่งศาล เพื่อทารายงานเสนอศาลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการบังคับคดีดังกล่าว

2. การบังคับหลักประกันที่ศาลมีคาสั่งปรับ
เมื่อศาลมีคาสั่งปรับผู้ประกันแล้ว การบังคับคดีผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันเป็นอานาจหน้าที่
ของเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้ มีอานาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 119 วรรคสาม ที่กาหนดให้ถือว่าเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหนี้
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ตามค าพิ พ ากษาในส่ว นที่ เกี่ยวกั บ หนี้ ต ามสัญ ญาประกัน ส่วนพนั ก งานอัย การมีอ านาจหน้ าที่ ต าม
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 (8) ซึ่ง เจ้าพนักงานศาลที่
ได้ รับ แต่ งตั้ ง สามารถด าเนิ น การบั งคั บ คดี กั บ ผู้ ป ระกั น ที่ ผิด สั ญ ญาตามประเภทของหลัก ประกั น ที่
ผู้ประกันได้วางไว้ต่อศาล

