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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก ความในวรรคสองของมาตรา ๔๑ แห งประมวลกฎหมายอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ความผิดซึ่งผูกระทําไดกระทําในขณะที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปนั้น มิใหถือเปนความผิดที่จะ
นํามาพิจารณากักกันตามมาตรานี้”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการวาผูใ ดจะกอเหตุราย
ให เ กิ ด ภยั น ตรายแก บุ ค คลหรื อ ทรั พ ย สิ น ของผู อื่ น หรื อ จะกระทํ า การใดให เ กิ ด ความเสี ย หาย
แกสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติต ามกฎหมายเกี่ย วกับสิ่ง แวดลอมและทรั พยากรธรรมชาติ
ในการพิจารณาคดีความผิดใด ไมวาศาลจะลงโทษผูถูกฟองหรือไมก็ตาม เมื่อมีเหตุอัน ควรเชื่อวา
ผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น หรือจะกระทําความผิดให
เกิ ด ความเสี ย หายแก สิ่ ง แวดล อ มหรื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
และทรัพยากรธรรมชาติ ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งผูนั้นใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวา
หาหมื่น บาทวาผูนั้น จะไมกอเหตุรายหรือจะไมกระทําความผิดดังกลาวแลวตลอดเวลาที่ศ าลกําหนด
แตไมเกินสองป และจะสั่งใหมีประกันดวยหรือไมก็ได
ถ า ผู นั้ น ไม ยอมทํ า ทั ณ ฑ บนหรื อ หาประกั น ไม ไ ด ให ศ าลมี อํ า นาจสั่ ง กั ก ขั งผู นั้ น จนกว า
จะทํ า ทั ณ ฑ บ นหรื อ หาประกั น ได แต ไ ม ใ ห กั ก ขั งเกิ น กว า หกเดื อ น หรื อ จะสั่ ง ห า มผู นั้ น เข า ใน
เขตกําหนดตามมาตรา ๔๕ ก็ได
การกระทําของผูซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปมิใหอยูในบังคับแหงบทบัญญัติตามมาตรานี้”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใ ชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๓ เด็กอายุยังไมเกินสิบป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเด็กนั้นไมตอง
รับโทษ
ใหพนักงานสอบสวนสงตัวเด็กตามวรรคหนึ่งใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองเด็ก เพื่อดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการนั้น”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๔ เด็ก อายุ กวาสิ บปแ ตยังไมเกิ น สิบ หาป กระทําการอั น กฎหมายบัญญั ติเป น
ความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการดังตอไปนี้
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(๑) วากลาวตักเตือนเด็กนั้น แลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา
ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได
(๒) ถาศาลเห็น วา บิดา มารดา หรือผูปกครองสามารถดูแ ลเด็กนั้นได ศาลจะมีคําสั่งให
มอบตัวเด็กนั้นใหแกบิดา มารดา หรือผูปกครองไป โดยวางขอกําหนดใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง
ระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนดซึ่งตองไมเกินสามปและกําหนดจํานวนเงินตามที่
เห็น สมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผูปกครองจะตองชําระตอศาลไมเกิน ครั้งละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อ
เด็กนั้นกอเหตุรายขึ้น
ถาเด็กนั้นอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และศาลเห็นวาไมสมควร
จะเรียกบิดา มารดา หรือผูปกครองมาวางขอกําหนดดังกลาวขางตน ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู
มาสอบถามวา จะยอมรับขอกําหนดทํานองที่บัญญัติไวสําหรับบิดา มารดา หรือผูปกครองดังกลาวมา
ขางตนหรือไมก็ได ถาบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูยอมรับขอกําหนดเชนวานั้น ก็ใหศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็ก
ใหแกบุคคลนั้นไปโดยวางขอกําหนดดังกลาว
(๓) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กใหแกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูตาม (๒)
ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเชน เดียวกับที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๖ ดวยก็ได
ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลแตงตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น
(๔) ถาเด็กนั้นไมมีบิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถดูแลเด็กนั้นได
หรือถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และบุคคลนั้นไมยอมรับขอกําหนด
ดังกลาวใน (๒) ศาลจะมีคําสั่งใหมอบตัวเด็กนั้นใหอยูกับบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแล
อบรม และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ไดในเมื่อบุคคลหรือองคการนั้นยินยอม ในกรณีเชนวานี้
ใหบุคคลหรือองคการนั้นมีอํานาจเชนผูปกครองเฉพาะเพื่อดูแล อบรม และสั่งสอน รวมตลอดถึงการ
กําหนดที่อยูและการจัดใหเด็กมีงานทําตามสมควร หรือใหดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นก็ได หรือ
(๕) สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝก
และอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดป”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๗๕ ผู ใ ดอายุ ก ว าสิ บ ห า ป แ ต ต่ํ า กว า สิ บ แปดป กระทํ า การอั น กฎหมายบั ญ ญั ติ
เปนความผิด ใหศาลพิจารณาถึงความรูผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผูนั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัย
วาสมควรพิ พากษาลงโทษผูนั้ น หรือไม ถา ศาลเห็ น ว าไม สมควรพิพ ากษาลงโทษก็ ใ ห จัดการตาม
มาตรา ๗๔ หรือถาศาลเห็นวาสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดลงกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๗๖ ผูใ ดอายุ ตั้งแต สิ บแปดป แ ต ยังไม เกิ น ยี่สิ บป กระทํ าการอั น กฎหมายบั ญญั ติ
เปนความผิด ถาศาลเห็นสมควรจะลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือ
กึ่งหนึ่งก็ได”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใ ชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๔ ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งผูกระทํา
ไดกระทําในขณะที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปนั้น ไมวาจะไดกระทําในครั้งกอนหรือครั้งหลัง ไมถือวาเปน
ความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการกําหนดเกณฑอายุของเด็ก
ในกรณีที่เด็กกระทําความผิดทางอาญายังไมเหมาะสม และยังไมสอดคลองกับเกณฑอายุของเด็กที่กําหนดใน
กฎหมายหลายฉบับของไทย และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ของสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี โดยการศึกษาทาง
การแพทยแสดงใหเห็นวา เด็กที่มีอายุระหว างเจ็ดปถึงสิบสองป มีพัฒนาการดานความคิดสติปญญาและ
จริยธรรมยังไมสมบูรณ ขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดี และไมสามารถคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนได ประกอบกับไดมีการศึกษาสถิติในการกระทําความผิดของเด็กชวงวัยตาง ๆ ปรากฏวา เด็กที่มีอายุระหวาง
เจ็ดปถึงสิบสองป มีสถิติการกระทําความผิดนอยหรือไมมีเลย นอกจากนี้ กฎหมายของไทยหลายฉบับกําหนดเกณฑ
อายุเด็กไวที่อายุสิบหาป เชน มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดให
ผูมีสัญชาติไทยตองทําบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อมีอายุครบสิบหาปบริบูรณ มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดหามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง และมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็ก
ซึ่งอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก แสดงใหเห็นวาเด็กอายุสิบหาป
กฎหมายยอมรับวาเริ่มกาวสูความเปนผูใหญ มีความสามารถรับผิดชอบได ประกอบกับเด็กชวงอายุดังกลาว
ยังอยูในวัยเรียน สมควรไดรับโอกาสเพื่อบําบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกวาจะมารับโทษทางอาญา
ในขณะเดียวกันอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ของสหประชาชาติ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจ ารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ ไดกํ าหนดเกณฑอายุเด็กไวที่อายุต่ํ ากว าสิบแปดป
สมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อกําหนดเกณฑอายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดอาญา
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายของไทยและอนุสัญญาระหวางประเทศดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้

