
 
 

พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบบัที่  ๒๙) 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา  (ฉบับที่  ๒๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗๓  แห่งประมวลกฎหมายอาญา   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



“มาตรา ๗๓ เด็กอายุยังไม่เกินสิบสองปี  กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  เด็กนั้น 

ไม่ต้องรับโทษ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช ้

ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๔  เด็กอายุกว่าสิบสองปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี  กระท าการอันกฎหมายบัญญัติ 

เป็นความผิด  เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ  แต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป  และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา  มารดา   

ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 

(๒) ถ้าศาลเห็นว่าบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้   ศาลจะมีค าสั่งให้ 

มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองไป  โดยวางข้อก าหนดให้บิดา  มารดา  หรือ 

ผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตรุ้ายตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งตอ้งไม่เกินสามปีและก าหนดจ านวนเงนิ 

ตามที่ เห็นสมควรซึ่งบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองจะต้องช าระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท   

ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น  แต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง   

และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองมาวางข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น   

ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อก าหนดท านองที่บัญญัติไว้ส าหรับบิดา   

มารดา  หรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้   ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อก าหนด 

เช่นว่านั้น  ก็ให้ศาลมีค าสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดยวางข้อก าหนดดังกล่าว 

(๓) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานศึกษา  หรือสถานฝึกและอบรม  หรือสถานแนะน าทางจิต   

หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือฝึกและอบรมเด็ก  ตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนด  แต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้น 

จะมีอายุครบสิบแปดปี 

ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่    

ตาม  (๒)  ศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๖   

ด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ศาลแตง่ตัง้พนกังานคุมประพฤติหรอืพนกังานอื่นใดเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้น 

ในกรณีที่เด็กนั้นไม่มีบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้   

หรือในกรณีที่เด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  และบุคคลนั้นไม่ยอมรับ 
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ข้อก าหนดดังกล่าวใน  (๒)  ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควร 

เพ่ือดูแล  อบรม  และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม   

ในกรณีเช่นว่านี้  ให้บุคคลหรือองค์การนั้นมีอ านาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล  อบรม  และสั่งสอน   

รวมตลอดถึงการก าหนดที่อยู่และการจัดให้เด็กมีงานท าตามสมควรหรือให้ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้ 

ค าสั่งของศาลดังกล่าวใน  (๒)  (๓)  วรรคสอง  และวรรคสามนั้น  ถ้าในขณะใดภายใน 

ระยะเวลาที่ศาลก าหนดไว้  ความปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เองหรือตามค าเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย   

พนักงานอัยการ  หรือบุคคลหรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพ่ือดูแล  อบรม  และสั่งสอน  หรือเจ้าพนักงานว่า   

พฤติการณ์เกี่ยวกับค าสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป  ก็ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งนั้นหรือมีค าสั่งใหม่ 

ตามอ านาจในมาตรานี้” 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญา

ก าหนดเกณฑ์อายุเด็กซึ่งไม่ต้องรับโทษแม้ได้กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ที่อายุยังไม่เกินสิบปี   

แต่จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าเด็กอายุสิบสองปีกับเด็กอายุสิบปีไม่มีความแตกต่างกันมากนัก  โดยเป็นช่วงอายุ 

ที่พัฒนาการด้านความคิด  สติ  ปัญญา  จริยธรรม  และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่และ 

ยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของตนได้อย่างดีพอ  อีกทั้งเด็กอายุไม่เกินสิบสองปี

อยู่ในวัยการศึกษาระดับประถมศึกษา  ยังไม่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการด าเนินคดีอาญาซึ่งมีขั้นตอน 

การด าเนินการบางประการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  และอาจท าให้เด็กเรียนรู้วิธีกระท าความผิด

เพ่ิมขึ้นจนน าไปสู่การกระท าความผิดซ้ าอีก  กรณีจึงสมควรใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

เพ่ือให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กอายุสิบปีแต่ไม่เกินสิบสองปีได้รับผลดียิ่งขึ้น  

โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญเพ่ือให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีและเป็นประชากรที่มีคุณภาพ

กลับคืนสู่สังคมได้ต่อไป  ประกอบกับการก าหนดเกณฑ์อายุของเด็กซึ่งไม่ต้องรับโทษแม้ได้กระท าการ 

อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดจากอายุยังไม่เกินสิบปี   เป็นอายุยังไม่เกินสิบสองปี  เป็นการด าเนินการ 

ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะทั่วไป  ฉบับที่  ๑๐  (ค.ศ.  ๒๐๐๗)  (General  Comment  No.  10  (2007)  

Children’s  rights  in  juvenile  justice)  ที่ออกตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention  on  the  

Rights  of  the  Child - CRC)  และประเทศไทยได้ตอบรับและให้ค ามั่นโดยสมัครใจที่จะปฏิบัติตามภายใต้ 

กลไก  Universal  Periodic  Review  (UPR)  รอบที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๙  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๖๓)  อีกด้วย   

จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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