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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 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา  (ฉบับที่  ๒๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๔๑  แหงประมวลกฎหมายอาญา   

และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ความผิดซ่ึงผูกระทําไดกระทําในขณะที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดปนั้น  มิใหถือเปนความผิดที่จะ
นํามาพิจารณากักกันตามมาตรานี้” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๖  แหงประมวลกฎหมายอาญา  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔๖  ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการวาผูใดจะกอเหตุราย 

ให เกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น   หรือจะกระทําการใดให เกิดความเสียหาย 
แกส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   
ในการพิจารณาคดีความผิดใด  ไมวาศาลจะลงโทษผูถูกฟองหรือไมก็ตาม  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวา 
ผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น  หรือจะกระทําความผิดให
เกิดความเสียหายแก ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ ยวกับส่ิงแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติ  ใหศาลมีอํานาจที่จะส่ังผูนั้นใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวา
หาหมื่นบาทวาผูนั้นจะไมกอเหตุรายหรือจะไมกระทําความผิดดังกลาวแลวตลอดเวลาที่ศาลกําหนด 
แตไมเกินสองป  และจะสั่งใหมีประกันดวยหรือไมก็ได 

ถาผูนั้นไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมได   ใหศาลมีอํานาจสั่งกักขังผูนั้นจนกวา 
จะทําทัณฑบนหรือหาประกันได   แตไมให กักขังเกินกวาหกเดือน   หรือจะส่ังหามผูนั้นเขาใน 
เขตกําหนดตามมาตรา  ๔๕  ก็ได 

การกระทําของผูซ่ึงมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปมิใหอยูในบังคับแหงบทบัญญัติตามมาตรานี้” 
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๓  แหงประมวลกฎหมายอาญา  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๗๓  เด็กอายุยังไมเกินสิบป  กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเด็กนั้นไมตอง

รับโทษ 
ใหพนักงานสอบสวนสงตัวเด็กตามวรรคหนึ่งใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองเด็ก  เพื่อดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการนั้น” 
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗๔  แหงประมวลกฎหมายอาญา  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๗๔  เด็กอายุกวาสิบปแตยังไมเกินสิบหาป  กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปน

ความผิด  เด็กนั้นไมตองรับโทษ  แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ 
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(๑) วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป  และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา  มารดา  
ผูปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได 

(๒) ถาศาลเห็นวา  บิดา  มารดา  หรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได   ศาลจะมีคําส่ังให
มอบตัวเด็กนั้นใหแกบิดา  มารดา  หรือผูปกครองไป  โดยวางขอกําหนดใหบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง
ระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนดซึ่งตองไมเกินสามปและกําหนดจํานวนเงินตามที่
เห็นสมควรซึ่งบิดา  มารดา  หรือผูปกครองจะตองชําระตอศาลไมเกินคร้ังละหนึ่งหมื่นบาท  ในเมื่อ 
เด็กนั้นกอเหตุรายข้ึน 

ถาเด็กนั้นอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  และศาลเห็นวาไมสมควร 
จะเรียกบิดา  มารดา  หรือผูปกครองมาวางขอกําหนดดังกลาวขางตน  ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู 
มาสอบถามวา  จะยอมรับขอกําหนดทํานองที่บัญญัติไวสําหรับบิดา  มารดา  หรือผูปกครองดังกลาวมา
ขางตนหรือไมก็ได  ถาบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูยอมรับขอกําหนดเชนวานั้น  ก็ใหศาลมีคําส่ังมอบตัวเด็ก
ใหแกบุคคลนั้นไปโดยวางขอกําหนดดังกลาว 

(๓) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กใหแกบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูตาม  (๒)  
ศาลจะกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเชนเดียวกับที่บัญญัติไวในมาตรา  ๕๖  ดวยก็ได   
ในกรณีเชนวานี้  ใหศาลแตงต้ังพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น 

(๔) ถาเด็กนั้นไมมีบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถดูแลเด็กนั้นได   
หรือถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา   มารดา  หรือผูปกครอง   และบุคคลนั้นไมยอมรับขอกําหนด
ดังกลาวใน  (๒)  ศาลจะมีคําส่ังใหมอบตัวเด็กนั้นใหอยูกับบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแล  
อบรม  และส่ังสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ไดในเมื่อบุคคลหรือองคการนั้นยินยอม  ในกรณีเชนวานี้  
ใหบุคคลหรือองคการนั้นมีอํานาจเชนผูปกครองเฉพาะเพื่อดูแล  อบรม  และส่ังสอน  รวมตลอดถึงการ
กําหนดที่อยูและการจัดใหเด็กมีงานทําตามสมควร  หรือใหดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นก็ได  หรือ 

(๕) สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน  หรือสถานฝกและอบรม  หรือสถานที่ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพื่อฝก
และอบรมเด็ก  ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด  แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดป” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๕  และมาตรา  ๗๖  แหงประมวลกฎหมายอาญา   
และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๗๕  ผูใดอายุกวาสิบหาปแตตํ่ากวาสิบแปดป  กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 
เปนความผิด  ใหศาลพิจารณาถึงความรูผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผูนั้น  ในอันที่จะควรวินิจฉัย 
วาสมควรพิพากษาลงโทษผูนั้นหรือไม  ถาศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษก็ใหจัดการตาม 
มาตรา  ๗๔  หรือถาศาลเห็นวาสมควรพิพากษาลงโทษ  ก็ใหลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดลงกึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๗๖ ผูใดอายุต้ังแตสิบแปดปแตยังไมเกินย่ีสิบป  กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 
เปนความผิด  ถาศาลเห็นสมควรจะลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือ 
ก่ึงหนึ่งก็ได” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๔  แหงประมวลกฎหมายอาญา  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙๔  ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ   และความผิดซ่ึงผูกระทํา 
ไดกระทําในขณะที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดปนั้น  ไมวาจะไดกระทําในคร้ังกอนหรือคร้ังหลัง  ไมถือวาเปน
ความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปจจุบันการกําหนดเกณฑอายุของเดก็
ในกรณีท่ีเด็กกระทําความผิดทางอาญายังไมเหมาะสม  และยังไมสอดคลองกับเกณฑอายุของเด็กท่ีกําหนดใน
กฎหมายหลายฉบับของไทย  และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  ค.ศ. ๑๙๘๙  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ. ๑๙๖๖  ของสหประชาชาติ  ท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคี  โดยการศึกษาทาง
การแพทยแสดงใหเห็นวา  เด็กท่ีมีอายุระหวางเจ็ดปถึงสิบสองป  มีพัฒนาการดานความคิดสติปญญาและ
จริยธรรมยังไมสมบูรณ  ขาดความรูสึกผิดชอบช่ัวดี  และไมสามารถคาดการณผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนได  ประกอบกับไดมีการศึกษาสถิติในการกระทําความผิดของเด็กชวงวัยตาง ๆ  ปรากฏวา เด็กท่ีมีอายุระหวาง
เจ็ดปถึงสิบสองป  มีสถิติการกระทําความผิดนอยหรือไมมีเลย  นอกจากนี้  กฎหมายของไทยหลายฉบับกําหนดเกณฑ
อายุเด็กไวท่ีอายุสิบหาป  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
ซ่ึงอายุยางเขาปท่ีเจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก  แสดงใหเห็นวาเด็กอายุสิบหาป  
กฎหมายยอมรับวาเริ่มกาวสูความเปนผูใหญ  มีความสามารถรับผิดชอบได  ประกอบกับเด็กชวงอายุดังกลาว 
ยังอยูในวัยเรียน  สมควรไดรับโอกาสเพื่อบําบัดและปรับเปล่ียนพฤติกรรมมากกวาจะมารับโทษทางอาญา   
ในขณะเดียวกันอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  ค.ศ. ๑๙๘๙  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง  ค.ศ. ๑๙๖๖  ของสหประชาชาติ  และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๓๔  ก็ไดกําหนดเกณฑอายุเด็กไวท่ีอายุต่ํากวาสิบแปดป   
สมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อกําหนดเกณฑอายุของเด็กในกรณีท่ีเด็กกระทําความผิดอาญา 
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายของไทยและอนุสัญญาระหวางประเทศดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตันิี ้
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