กระบวนการดาเนินคดีอาญา
ที่เด็ก/เยาวชนกระทาความผิด
1. ชั้นพนักงานสอบสวน ในกรณี มีการจับกุมเด็กหรื อ
เยาวชนซึ่งกระทาความผิด เจ้าพนักงานจับกุม
จะต้องแจ้งแก่เด็กหรื อเยาวชนว่าจะต้องถูกจับกุม
และแจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งสิ ทธิ ตามกาหมายให้
ทราบ ถ้าขณะจับกุมมีผปู ้ กครองยูด่ ว้ ยในขณะนั้น
ให้เจ้าพนักงานแจ้งเหตุแห่งการจับให้บุคคล
ดังกล่าวทราบ แล้วนาตัวเด็กหรื อเยาวชนไปยังที่ทา
การของพนักงานสอบสวนโดยเร็ ว เมื่อพนักงาน
สอบสวนได้รับเด็กหรื อเยาวชนให้สืบถามข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กหรื อเยาวชน ตลอดจนสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับผูป้ กครอง และแจ้งข้อหาให้
ทราบ รวมทั้งแจ้งผูอ้ านวยการสถานพินิจที่เด็กหรื อ
เยาวชนนั้นอยูใ่ นอานาจ และพนักงานสอบสวน
ต้องนาตัวเด็กหรื อเยาวชนมาศาล เพื่อตรวจสอบ
การจับกุมทันทีภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เด็กหรื อ
เยาวชนไปถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน โดย
ในขั้นตรวจสอบการจับ หากเด็กหรื อเยาวชนยังไม่
มีที่ปรึ กษากฎหมาย ให้ศาลตั้งที่ปรึ กษากฎหมาย
พนักงานอัยการจะต้องยืน่ ฟ้องศาลภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ถูกจับกุม ยกเว้นในกรณี ที่มีวนั ผัดฟ้อง
2. ขั้นพิจารณาตรวจสอบการจับ เมื่อเด็กหรื อเยาวชน
ถูกจับกุมนาตัวมาศาลเพื่อพิจารณาตรวจสอบการ
จับกุม ผูป้ กครองมีหน้าที่ ดังนี้

1. นาหลักฐานแสดงอายุเด็กหรื อเยาวชน เช่น
สาเนาทะเบียนบ้าน สู ติบตั ร (ใบเกิด) บัตร
ประจาตัวประชนชน (ถ่ายเอกสารมาด้วย)
2. หากเป็ นนักเรี ยนในนาหลักฐานมาแสดง
3. แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
4. หากประสงค์จะประกันตัวให้นาหลักฐานตาม
ข้อที่ 1 เพื่อยื่นคาร้องขอประกันตัว
5. กรณี ได้ประกันตัว ให้ผปู ้ ระกันนาเด็กหรื อ
เยาวชนมารายงานตัวที่ศาลตามกาหนดนัดทุก
ครั้ง

5. การพิจารณาคดีในศาล ศาลจะรับฟังข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับจาเลยและของผูป้ กครองที่จาเลยอาศัยอยู่
หรื อที่ให้การศึกษาหรื อให้ที่ทางาน หรื อมีความ
เกี่ยวข้องในประเด็จที่ตอ้ งพิจารณาแม้ขอ้ เท็จจริ ง
ดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดที่ถูก
ฟ้องโดยไม่ตอ้ งมีพยานบุคคลประกอบรายงานนั้น
ก็ได้ แต่ถา้ ศาลจะรับฟัง และรายงานเช่นนั้นเป็ น
ผลร้ายแก่จาเลยแล้ว ให้ศาลแจ้งข้อความตาม
รายงานนั้นให้จาเลยทราบ ซึ่ งจาเลยมีสิทธิ ที่จะ
แถลงคัดค้านและสื บพยานหักล้างได้

3. การฟ้ องคดีอาญา ต้องยืน่ ฟ้ องต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัวที่มีเขตอานาจ ไม่คานึงว่าขณะยืน่ ฟ้อง
จาเลยมีอายุเกินเยาวชนแล้วหรื อไม่

6. การสื บพยาน ศาลจะต้องกระทาต่อหน้าจาเลย การ
สื บพยานลับหลังจะกระทาได้ในกรณี ที่เด็กหรื อ
เยาวชนไม่สามารถมาฟังการพิจารณาเฉพาะการ
สื บพยานในข้อที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่วา่ จาเลยได้
กระทาความผิดตามฟ้ องหรื อไม่ แต่ท้ งั นี้ตอ้ ง
กระทาต่อหน้าที่ปรึ กษากฎหมายของเด็กหรื อ
เยาวชน อนึ่งระหว่างการพิจารณาห้ามมิให้มีการ
พันธนาการกับเด็ก เว้นแต่มีความผิดที่มีโทษจาคุก
อย่างสู งเกิน 10 ปี ขั้นไป และระหว่างควบคุมตัว
ก่อนเข้าห้องพิจารณา ต้องจัดมิให้ปะปนกับผูใ้ หญ่
อีกทั้งการพิจารณาจะต้องกระทาเป็ นการลับเฉพาะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้น

4. การแต่ งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจะมีการตั้งที่ปรึ กษากฎหมายให้แก่
ผูต้ อ้ งหาในชั้นพิจารณาตรวจสอบการจับและจาเลย
ในคดีอาญาในชั้นพิจารณา โดยจะมีทนายความแก้
คดีแทนไม่ได้ แต่มีที่ปรึ กษากฎหมายซึ่ งปฏิบตั ิ
หน้าที่เช่นเดียวกับทนายความคอยช่วยดูแลคดี
กรณี ที่ศาลแต่งตั้งที่ปรึ กษากฎหมายจาเลยไม่ ต้อง
เสียค่ าธรรมเนียมและไม่ ต้องเสียค่ าตอบแทนหรือ
ค่ าป่ วยการใด ๆ ให้ แก่ทปี่ รึกษากฎหมายทัง้ สิ้น

7. การอ่านคาพิพากษาหรื อคาสั่ ง ให้กระทาเป็ น
ความลับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นที่มีสิทธิที่
เข้าฟังได้ กรณี ที่ศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดี
ยังไม่สมควรจะมีคาพิพากษาเมื่อศาลสอบถาม
ผูเ้ สี ยหายแล้ว ศาลอาจมีคาสั่งปล่อยตัวจาเลย
ชัว่ คราวแล้วมอบให้ผปู ้ กครองดูแล โดยมี
หลักประกันหรื อไม่มีหลักประกันโดยกาหนด
เงื่อนไข เช่น ให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมความ
ประพฤติภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน
กว่าจาเลยมีอายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์ หรื อส่ งตัวไป
สถานพินิจฯ และใช้วธิ ีการสาหรับเด็กหรื อเยาวชน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติ
คดีอาญาศาลเยาวชนและครอบครัว
ตารวจจับกุมส่ งพนักงานสอบสวน
ภายใน 24 ชัว่ โมง

นาตัวผู้ต้องหาส่ งศาล
เพื่อตรวจสอบการจับกุม
จับไม่ ชอบ-ปล่อย

จับชอบ-ควบคุม/ขัง
เว้นแต่ มีประกัน

ฟ้องศาลภายใน 30-90 วัน

ดาเนินคดีในชั้นศาล
ไม่ ผดิ ยกฟ้ อง

กระบวนการดาเนินคดีอาญา
ที่เด็ก/เยาวชนกระทาผิด

ผิดตามฟ้ อง

ปล่อยตัว
วิธีการที่ยงั ไม่ ตัดอิสรภาพ
- ว่ากล่าวตักเตือน
- มอบตัวให้ ผ้ ปู กครองโดยวาง
ข้ อกาหนด มิให้ ก่อเหตุร้าย
- กาหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ
- ทางานสาธารณประโยชน์
- เข้ารับการบาบัดรักษา
- รอพิจารณาเพื่อให้โอกาส
ปรับปรุ งตนเอง
- รอลงอาญาโดยการกาหนดโทษ

ตัดอิสรภาพ
ฝึ กอบรม
เรื อนจา
ส่ งสถานฝึ กอบรม
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