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ว่าด้วยแนวทางการพิ จารณากระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้ นฟูชนั ้ ก่อนฟ้ องคดี
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชน
และครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธานศาลฎีกาโดย
ความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ กํ า หนดนี้ เ รีย กว่า
“ข้อ กํา หนดของประธานศาลฎี ก าว่ า ด้ว ย
แนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูชนั ้ ก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อ กํ า หนดนี้ ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อกําหนดนี้
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยงั ไม่เกินสิบห้าปีบริบรู ณ์
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปี บริบูรณ์แต่ยงั ไม่ถงึ สิบแปดปี
บริบรู ณ์
“ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน
หมวด ๑
การพิ จารณากระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้ นฟู
ข้อ ๔ เมื่อ พนั ก งานอัย การให้ค วามเห็น ชอบต่ อ แผนแก้ ไ ขบํ า บัด ฟื้ น ฟู ท่ี
ผู้อํานวยการสถานพินิจเสนอแล้ว ให้ผู้อํานวยการสถานพินิจรายงานพร้อมเสนอแผนแก้ไ ข
บําบัดฟื้นฟูต่อศาลทีม่ เี ขตอํานาจทราบโดยเร็ว
ข้อ ๕ เมื่อศาลได้รบั รายงานตามข้อ ๔ แล้ว ให้ศาลพิจารณาว่ากระบวนการ
จัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) คดีท่ีเ ด็ก หรือ เยาวชนต้อ งหาว่า กระทํา ความผิด ซึ่ง มีอ ัต ราโทษจํ า คุ ก
อย่างสูงไม่เกินห้าปีไม่วา่ จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่กต็ าม
กรณีเป็ นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
ให้ถอื ข้อหาทีม่ อี ตั ราโทษสูงสุดเป็นเกณฑ์
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(๒) เด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จําคุก
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) เด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา
(๔) มีการนํา อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญั ญา การศึกษาอบรม สภาพ
ร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชนมา
พิจารณาแล้ว
(๕) ผูเ้ สียหายทุกคน และเด็กหรือเยาวชนเป็ นรายบุคคลต้องให้ความยินยอม
ในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูแล้ว
ในกรณีท่ผี ู้เสียหายมีวุฒภิ าวะพอที่จะให้ความยินยอมได้เอง บุคคลอื่นผู้มี
อํานาจจัดการแทนจะให้ความยินยอมโดยขัดต่อความประสงค์ของผูเ้ สียหายไม่ได้
(๖) ในการประชุมเพื่อจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้ นฟูอย่างน้ อยต้องมีฝ่ายเด็ก
หรือเยาวชนฝา่ ยผูเ้ สียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมด้วย
(๗) มีการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้ นฟูและเสนอแผนแก้ไขบําบัดฟื้ นฟูทจ่ี ดั ทํา
แล้วเสร็จต่อพนักงานอัยการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ ด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา
(๘) แผนแก้ไขบําบัดฟื้ นฟูต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่เป็นการกําหนดขึน้ เพือ่ ประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนัน้ หรือเพื่อ
คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ และต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของ
เด็กหรือเยาวชน
(๙) แผนแก้ ไ ขบํ า บัด ฟื้ น ฟู ท่ีกํ า หนดให้ทํ า งานบริก ารสัง คมหรือ ทํ า งาน
สาธารณประโยชน์ ต้องกําหนดเวลาการทํางานไม่เกินสามสิบชัวโมง
่
(๑๐) กําหนดระยะเวลาในการปฏิบตั ิต ามแผนแก้ไ ขบําบัดฟื้ นฟู ต้องมีความ
เหมาะสม แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกินหนึ่งปี
(๑๑) ผูเ้ สียหายทุกคนและเด็กหรือเยาวชนเป็นรายบุคคลต้องให้ความยินยอมที่
จะปฏิบตั ติ ามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูแล้ว
(๑๒) ไม่มกี ระบวนการหรือพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงอื่นใดทีจ่ ะเป็ นเหตุทาํ ให้
กระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูนนั ้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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หมวด ๒
การพิ จารณาและไต่สวนเพื่อมีคาํ สัง่
มาสอบถาม

ข้อ ๖ ในการพิจารณาตามข้อ ๕ ให้ศาลเรียกเด็กหรือเยาวชน และผูเ้ สียหาย

ศาลอาจเรียกผูอ้ ํานวยการสถานพินิจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ
บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องมาสอบถาม หรือมีคาํ สังให้
่ สง่ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องต่อศาลเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้
ข้อ ๗ เมื่อศาลพิจารณาแล้วไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ากระบวนการจัดทําแผน
แก้ไขบําบัดฟื้นฟูไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจทราบ
ในกรณีทม่ี คี าํ ร้องขอหรือศาลเห็นเองว่ามีเหตุอนั ควรสงสัยว่ากระบวนการจัดทํา
แผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลหมายเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาสอบถาม
หรือไต่สวนได้
เมื่อศาลได้แจ้งให้ผอู้ ํานวยการสถานพินิจทราบตามวรรคหนึ่งแล้ว ต่อมาความ
ปรากฏต่อศาลเอง หรือมีคําร้องขอว่ากระบวนการจัด ทําแผนแก้ไ ขบําบัด ฟื้ นฟูไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ให้ศาลไต่สวนและมีคาํ สังตามที
่
เ่ ห็นสมควร
ข้อ ๘ ในการพิจารณาหรือไต่สวน หากได้ความว่ากระบวนการจัดทําแผน
แก้ไ ขบําบัด ฟื้ นฟูไ ม่เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ข ้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๕ ให้ศาลมีคําสังว่
่ า
กระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้ นฟูไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วแจ้งคําสังดั
่ งกล่าวพร้อม
เหตุผลให้ผอู้ าํ นวยการสถานพินิจเพือ่ ส่งคดีเข้าสูก่ ารดําเนินคดีตามปกติต่อไป
หากเหตุแห่งการไม่ชอบด้ว ยกฎหมายของกระบวนการนัน้ อยู่ในวิส ยั ที่อาจ
แก้ไขได้ ทัง้ เป็ นประโยชน์แก่เด็กหรือเยาวชนและผูเ้ สียหาย ก็ให้ศาลสังตามที
่
เ่ ห็นสมควร
แล้วแจ้งคําสังดั
่ งกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผอู้ าํ นวยการสถานพินิจทราบและดําเนินการ
เมื่อ ศาลมีคํา สังอย่
่ า งหนึ่ ง อย่า งใดแล้ว ให้แ จ้ง คํา สังให้
่ พ นัก งานอัย การ
และผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจทราบและดําเนินการโดยเร็ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ดิเรก อิงคนินนั ท์
ประธานศาลฎีกา

