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พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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““ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และศาลฎีกา”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ” และ “ประธานศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ” ระหว่างบทนิยามคําว่า “ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” และคําว่า
“สถานพินิจ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
““ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ” หมายความว่ า ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
“ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ” หมายความว่า ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่
ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลยุติธรรมอื่น ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไว้ชั่วคราวแล้วเสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธาน
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษให้เป็นที่สุดในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าตามคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จะต้องเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ให้ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล่าว และให้ถือว่า
กระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปแล้วในศาลเดิมก่อนมีคําพิพากษาไม่เสียไป เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีคําสั่ง
เป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ในระหว่างการพิจารณาของศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
แม้จําเลยจะมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์สําหรับคดีอาญา หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์หรือบรรลุ
นิติภาวะแล้วด้วยการสมรสสําหรับคดีครอบครัว ให้ศาลนั้นคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไปจนเสร็จสํานวน
และถ้าจะมีอุทธรณ์หรือฎีกาก็ให้เป็นอํานาจของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษหรือศาลฎีกาที่จะพิจารณา
พิ พ ากษาต่ อ ไป และให้ ศ าลดั ง กล่ า วคงมี อํ า นาจใช้ วิ ธี ก ารสํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชนตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑๖ อุทธรณ์ มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ และมาตรา ๑๘๒
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“หมวด ๑๖
อุทธรณ์และฎีกา
มาตรา ๑๘๐ การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้อุทธรณ์
ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษโดยให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเยาวชน
และครอบครัวได้พิพากษาหรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์
(๑) กําหนดให้ใช้วิธีการตามมาตรา ๗๔ (๑) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(๒) กําหนดให้ใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๔๒ เว้นแต่ในกรณีที่การใช้วิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นการพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม
มีกําหนดระยะเวลาเกินสามปี
(๓) กําหนดให้ใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๔๓ เว้นแต่การฝึกอบรมนั้นมี
กําหนดระยะเวลาขั้นสูงเกินสามปี
มาตรา ๑๘๑ ในคดีซึ่งห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘๐ ถ้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสําคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
และอนุญาตให้อุทธรณ์ ก็ให้รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป
มาตรา ๑๘๒ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษและผลแห่งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘๒/๑ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นคําพิพากษาหรือคําสั่งกําหนดวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน
ตามมาตรา ๑๘๐ ต้องห้ามมิให้ฎีกา
การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ให้นําบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกหมวด ๑๗ ฎีกา มาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
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มาตรา ๙ คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีคําพิพากษาหรือคําสั่งก่อนวันเปิดทําการของ
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคและให้นําบทบัญญัติแห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาค
บรรดาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว ที่ ค้ า งพิ จ ารณาอยู่ ใ นศาลอุ ท ธรณ์ ห รื อ ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค
ก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
มาตรา ๑๐ คดีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้พิพากษา
หรือมีคําสั่งก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้ฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไปยังศาลฎีกา
และให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกา
บรรดาคดีเยาวชนและครอบครัวที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลฎีกาก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการฎีกาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับ
ในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
มาตรา ๑๑ ให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค
ที่จั ดตั้ ง ขึ้น ตามพระราชบัญ ญั ติศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิจ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนวันที่ พระราชบัญญั ตินี้ใช้ บังคับ ยังคงมีอยู่ ต่อไปตามความจําเป็นจนกว่าคณะกรรมการ
บริหารศาลยุตธิ รรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๒ ในระหว่างที่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษยังไม่เปิดทําการ การวินิจฉัยว่าคดีใด
จะอยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๓ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้คดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา
แต่ระบบการอุทธรณ์และฎีกาคดีเยาวชนและครอบครัวในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว
ประกอบกับได้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษต่าง ๆ สมควร
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาคดีเยาวชนและครอบครัวให้มีความสอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน
รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

