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   ทางสถาบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัจึงไดจ้ดัทาํหนงัสือ 
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แนวขอ้สอบท่ีน่าสนใจพร้อมคาํเฉลยอธิบาย มาจดัทาํเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพ่ือใหผู้ท่ี้สอบได ้
เตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อมในการทาํขอ้สอบ  
  ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัทาํขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้ห้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัทาํตน้ฉบบัน้ี ทาํให้หนงัสือเล่มน้ีสามารถสําเร็จข้ึนมาเป็น
เล่มได ้พร้อมกันน้ีคณะผูจ้ดัทาํขอน้อมรับขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดข้ึนและยินดีรับฟังความ
คิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพ่ือท่ีจะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน  
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--------------------------------------------------------------------------- 

 

ประวตัิความเป็นมา 
      กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
 
  ในสมยัท่ียงัใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 การปฏิบติัต่อเดก็ท่ีกระทาํความผดิ ตามกฎหมาย ศาลได้
แต่พิเคราะห์ถึงความรู้สึกผดิชอบของเดก็ประกอบกบัลกัษณะ ของความผดิท่ีเดก็ไดก้ระทาํลง แลว้กาํหนดโทษ
ไปตามความเหมาะสมกบัความผดิ และความรู้สึกรับผดิชอบของเดก็ ส่วนการควบคุมเดก็ท่ีกระทาํผดิ ในปี พ.ศ. 
2450 ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนดดัสนัดานข้ึนท่ีเกาะสีชงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยใหอ้ยูใ่นความดูแลของ
กรมตาํรวจ โรงเรียนดงักล่าวเป็นสถานท่ีควบคุมเดก็ท่ี กระทาํความผดิซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 10 - 16 ปี ไวใ้หก้ารแกไ้ข
เปล่ียนแปลงอุปนิสยั ส่วนท่ีเสียหายและปลูกฝังนิสยัท่ีดี ต่อมาไดโ้อนกิจการโรงเรียนดดัสนัดานใหอ้ยู ่ในการ
ดูแลของกรมราชทณัฑ ์ 

   ในปี พ.ศ. 2478 ไดต้ราพระราชบญัญติัประถมศึกษา โดยมีบทบญัญติัใหศ้าลมีอาํนาจ สัง่ใหเ้ดก็ท่ีมีอายุ
ในเขตบงัคบั (อายไุม่ครบ 15 ปี) ท่ีไม่ไดไ้ปเรียนอยูใ่นโรงเรียนประถมศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรไป
ไวใ้นโรงเรียนฝึกอาชีพ และต่อมาไดต้ราพระราชบญัญติั ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 และพระราชบญัญติัจดัการฝึกและ
อบรมเดก็บางจาํพวก พ.ศ. 2479 ข้ึนใชบ้งัคบั โดยไดมี้บทบญัญติัวางวธีิปฏิบติัต่อนกัโทษและต่อเดก็ท่ีตอ้งคาํ
พิพากษาใหห้นกั ไปในทางฝึกอบรม ไม่ใช่การทาํโทษเช่นแต่ก่อน กรมราชทณัฑจึ์งไดจ้ดัตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพ 
สาํหรับเดก็ท่ีกระทาํผดิท่ีมีอายยุงัไม่ครบ 18 ปี และแยกควบคุมผูต้อ้งโทษคร้ังแรกท่ีมีอาย ุตํ่ากวา่ 25 ปี ไวเ้ป็น
พิเศษ โดยเปล่ียนช่ือโรงเรียนดดัสนัดานเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ พร้อมกบั ยา้ยจากเกาะสีชงัมาตั้งอยูท่ี่ตาํบลเกาะ
ใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส่วนผูต้อ้งโทษคร้ังแรกท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี ไดจ้ดัตั้งเป็นทณัฑ
สถานวยัหนุ่ม ต่อมากรมราชทณัฑ ์ไดโ้อนกิจการโรงเรียนฝึกอาชีพไปใหก้รมประชาสงเคราะห์ดาํเนินการตาม 
พระราชบญัญติั จดัการฝึกและอบรมเดก็บางจาํพวก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2501 ซ่ึงกรมประชาสงเคราะห์ ไดรั้บเดก็ ว้
ฝึกอบรม ณ เยาวชนสถานบา้นหว้ยโป่ง จงัหวดัระยอง ส่วนทณัฑสถานวยัหนุ่มยงัคงอยูก่บั กรมราชทณัฑ ์ 

  พระราชบญัญติัควบคุมเดก็และนกัเรียน พ.ศ. 2481 ไดมี้บทบญัญติัใหก้ระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นเจา้หนา้ท่ีจดัการกบัเดก็นกัเรียนและเดก็อนาถาท่ีประพฤติตนไม่สมควร แก่วยัและให้
ศาลมีอาํนาจสัง่ถอนอาํนาจปกครองบิดามารดาหรือผูป้กครองเดก็ท่ีใชอ้าํนาจปกครอง โดยมิชอบเสียบางส่วน
หรือทั้งหมดได ้ และตั้งเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นผูป้กครองแทนกระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัใหมี้สารวตัรนกัเรียนออกทาํ
การตรวจตราดูแลความประพฤติของเดก็นกัเรียนในกรุงเทพมหานคร ส่วนกรมประชาสงเคราะห์ไดจ้ดัตั้งสถาน
สงเคราะห์เป็นท่ีใหก้ารเล้ียงดูและอบรมข้ึน เช่น สถานสงเคราะห์เดก็อ่อน โรงเรียนชาติสงเคราะห์ โรงเรียน
ประชาสงเคราะห์ วิทยาลยัพบูิลประชาสรรค ์เยาวชนสถานทุ่งมหาเมฆ และเยาวชนสถานบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  
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  รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของเดก็ท่ีกระทาํผดิมาโดยตลอด และเห็นวา่บทบญัญติัของกฎหมาย ท่ี
เก่ียวขอ้งยงัมีขอ้บกพร่องและมีอุปสรรคอยูห่ลายประการ ทั้งกฎหมายท่ีบญัญติัไวก้เ็ฉพาะสาํหรับการ ปฏิบติัต่อ
เดก็หลงัจากศาลมีคาํพิพากษาหรือมีคาํสัง่แลว้ ส่วนวธีิปฏิบติัต่อเดก็ในระหวา่งท่ีถูกจบักมุและ ระหวา่งการ
พิจารณาคดีไม่มีกฎหมายบญัญติัวิธีการไว ้ เดก็จึงไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่กระทาํ ความผดิซ่ึงเป็นการ
ไม่เหมาะสมและมีผลเสียหายแก่เดก็ จึงไดต้ราพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเดก็และ เยาวชน พ.ศ. 2494 และ
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2494 กระทรวงยติุธรรม จึงไดจ้ดัตั้งศาลคดีเดก็และเยาวชน 
กลาง กบัสถานพินิจและคุม้ครองเดก็กลางข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2495 โดยมี ท่ีทาํการชัว่คราวอยู่
ท่ีอาคารศาลแขวงพระนครใต ้ (เดิม) ตาํบลตลาดนอ้ย อาํเภอสมัพนัธ์วงศ ์ จงัหวดัพระนคร ส่วนอาคารท่ีทาํการ
ถาวรไดก่้อสร้างข้ึนในท่ีดินราชพสัดุใกล ้ ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง ดา้นถนนราชินี จดัทาํสญัญาจา้งก่อสร้างอาคาร
ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2495 เป็นเงินทั้งส้ิน 1,370,000 บาท กาํหนดเวลาก่อสร้าง 300 วนั  

  การเปิดทาํการศาลคดีเดก็และเยาวชน กบัสถานพินิจและคุม้ครองเดก็ เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2495 นบัเป็น
การเร่ิมตน้แห่งระบบการแกไ้ขเยยีวยาเดก็และเยาวชนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม โดยแยกปฏิบติัต่อเดก็และ เยาวชนท่ี
กระทาํความผดิออกจากกระบวนการยติุธรรมสาํหรับผูใ้หญ่ ทั้งกฎหมายไดบ้ญัญติัใหมี้การสืบเสาะ และพินิจ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบับุคลิกภาพ ภาวะแห่งจิต และส่ิงแวดลอ้มทั้งปวงไปพร้อมกบัการสอบสวน ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั
การกระทาํความผดิ ซ่ึงจะทาํใหศ้าลไดท้ราบถึงสาเหตุแห่งการกระทาํผดิก่อน แลว้จึงใชม้าตรการแกไ้ขเดก็และ
เยาวชนดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมเป็นรายบุคคล ต่อมากระทรวงยติุธรรม ไดเ้สนอปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติั วิธีพิจารณาคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2494 ให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน ซ่ึงต่อมาไดต้ราพระราชบญัญติัจดัตั้ง ศาลคดีเดก็และเยาวชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2506 และ
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเดก็และเยาวชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2506 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2507  

  รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของสถาบนัครอบครัว และเห็นวา่ครอบครัวมีความสาํคญั ต่อการแกไ้ข
ปัญหาเดก็และเยาวชน เพื่อพิทกัษแ์ละคุม้ครองสวสัดิภาพของครอบครัว เช่นเดียวกบัสวสัดิภาพ ของเดก็และ
เยาวชน จึงไดต้ราพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 
2534 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2535 โดยกฎหมายดงักล่าวไดเ้พิ่ม บทบญัญติัใหมี้อาํนาจในการ
พิจารณาพพิากษาคดีครอบครัว ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดสากลท่ีถือวา่ครอบครัว เป็นพื้นฐานอนัสาํคญัของชุมชน 
การดาํรงอยูข่องครอบครัวหมายถึงการดาํรงอยูอ่ยา่งมัน่คงของสมาชิก ทุกคนในครอบครัว และปัญหาครอบครัว
ยอ่มส่งผลกระทบถึงความเป็นอยูแ่ละสภาพจิตใจของทุกคนใน ครอบครัว รวมทั้งกฎหมายฉบบัดงักล่าวได้
ปรับเปล่ียนช่ือของศาลคดีเดก็และเยาวชนกบัสถานพินิจและ คุม้ครองเดก็ เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวกบั
สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
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  ต่อมาเม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ซ่ึงตามมาตรา 275 
บญัญติัใหศ้าลยติุธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยติุธรรมท่ีเป็นอิสระ จึงไดมี้การ ตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 ข้ึน ซ่ึงมีผลใหส้ถานพินิจและ คุม้ครองเดก็และเยาวชนซ่ึงเดิมอยูภ่ายใตก้ารบงัคบั
บญัชาของศาลเยาวชนและครอบครัว มาอยูภ่ายใต ้สงักดัของกระทรวงยติุธรรม ตามมาตรา 36 ภายหลงัจากสถาน
พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนมา สงักดัอยูภ่ายใตส้าํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2545 
รัฐบาลไดมี้การปฏิรูประบบราชการ ใหม่ โดยไดมี้การตราพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 ข้ึน มีผลทาํใหส้ถานพนิิจ และคุม้ครองเดก็และเยาวชนไดรั้บการยกฐานะเป็นกรมพินิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน โดยใหมี้อาํนาจ หนา้ท่ีและการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุม้ครอง
เดก็และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2545 
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  วสัิยทศัน์ 
 “เป็นองคก์รมาตรฐานท่ีเป็นผูน้าํดา้นการพทิกัษผ์ูเ้ยาวแ์ละคืนเดก็ดีสู่สงัคม” 
 
  พนัธกจิ 
 1.  พิทกัษผ์ูเ้ยาวเ์พื่อสวสัดิภาพและอนาคต 
 2.  ยกระดบัคุณภาพการดูแล แกไ้ข บาํบดัฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชน 
 3.  พฒันาบุคลากรและระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
  ภารกจิ 
  1. พิทกัษคุ์ม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพเดก็ เยาวชน ผูเ้ยาวแ์ละครอบครัวท่ีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม โดย
ส่งเสริมการใช ้กระบวนการยติุธรรมทางเลือกและมาตรการอ่ืนๆ  
  2. ดาํเนินการดา้นคดี ดา้นการป้องกนั บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟ ูพฒันาและสงเคราะห์และติด ตามประเมินผล 
  3. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัชุมชน องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เพื่อสนบัสนุนกระบวนการยติุธรรมและป้องกนัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน 
  4. ศึกษา วเิคราะห์ วิจยัและพฒันากฏหมาย รูปแบบและวิธีการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชน 
  5.พฒันาการบริหารจดัการและบุคลากรดว้ยระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 
   ค่านิยมร่วม (UKED) 
 "สามคัคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมัน่ (Effort) พฒันาเดก็และเยาวชน (Development) " 
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  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  
 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  

o ใหค้าํปรึกษา เร่งเร้า ประสานและกาํกบั ดูแล การบริหารของหน่วยงานของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  

o ติดตามและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินการหลงัการใช ้พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และ พ.ร.บ. 
ประปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

o สนบัสนุน ดูแล การการดาํเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐเป็นไปตาม เป้าหมายท่ีกาํหนด  
o ประสานกานดาํเนินงานกบั พ.ร.บ. รวมทั้งการจดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการพฒันางานราชการของส่วน

ราชการ เสนอต่อ ก.พ.ร.  
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  

o ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติัราชการเก่ียวกบัการบริหารการเงินและบญัชี การบริหารงานพสัดุ 
และทรัพยสิ์นของกรมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัคาํสัง่มติคณะรัฐมนตรี  

o เสนอแนะ วิธีหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไ้ข เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
ตรวจสอบการดาํเนินงาน  

o วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบติังานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง 
แกไ้ข เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  

o ตรวจสอบระบบดูแลรักษาและความปลอดภยัของทรัพยสิ์นของหน่วยงานในสงักดั ใหมี้ความเหมาะสม
กบัประเภทของทรัพยสิ์นนั้นๆ  

o วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยดัและคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรของหน่วยงานในสงักดั
กรม โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

o จดัทาํแผนการตรวจและระบบประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน  
 
 สํานักพฒันาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  

o พฒันาระบบรูปแบบมาตรฐานแนวทางปฏิบติัดา้นการพฒันาระบบบริหารงาน ยติุธรรมเดก็และเยาวชน 
งานคดี การจาํแนก บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟ ูป้องกนั พฒันา สงเคราะห์ และการสาธารณสุขในสถานควบคุม 
รวมทั้งงานป้องกนัเดก็และเยาวชนกระทาํความผดิ  

o กาํกบัการ ดูแล ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ส่งเสริม ดา้นการพฒันาระบบบริหารงานยติุธรรมเดก็และเยาวชน 
งานคดี การจาํแนก การบาํบดั แกไ้ข ป้องกนั พฒันา สงเคราะห์ และการสาธารณสุขในสถานควบคุม 
และงานป้องกนัเดก็และเยาวชนกระทาํความผดิ  
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o ประสานความร่วมมือทางวิชาการดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟ ูป้องกนั พฒันา สงเคราะห์เดก็และเยาวชน  
o ดาํเนินการดา้นกิจกรรมชุมชน และประสานความร่วมมือเพ่ือการพิทกัษแ์ละคุม้ครองสิทธิเดก็และเยาวชน  
o จดัทาํประสานแผนการปฏิบติังานของกรม ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวง  
o กาํกบั ดูแล ใหค้าํปรึกษา ติดตาม ประเมิน ผลการปฏิบติังานตามแผนและโครงการ ของหน่วยงาน  
o การจดัระบบ สาํรวจ จดัเกบ็ขอ้มูลของหน่วยงานและเป็นศูนยข์อ้มูลของกรม  

 
 สํานักงานเลขานุการกรม  

o ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของกรมและราชการท่ีมิไดแ้ยกเป็นหนา้ท่ีของกองหรือส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ  

o ปฏิบติังานสารบรรณของกรม  
o ปฏิบติังานช่วยอาํนวยการประสานราชการและงานเลขานุการของกรม  
o ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานในสงักดักรม  
o งานบริหารงานบุคคล  
o งานการเงิน การบญัชี งบประมาณ พสัดุและยานพาหนะของกรม  
o ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 
      อาํนาจหน้าทีข่องสถานพนิิจฯ  
-    สืบเสาะและพินิจอาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา สุขภาพ ภาวะแห่งจิตนิสยั อาชีพ และฐานะ
ของเดก็หรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาวา่กระทาํความผดิ และของบิดามารดา  
ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเดก็หรือเยาวชนนั้นอาศยัอยู ่ ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทั้งปวง เก่ียวกบัเดก็หรือเยาวชน 
รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระทาํความผดิเพื่อรายงานต่อศาล 
-   ควบคุมเดก็และเยาวชนซ่ึงตอ้งหาวา่กระทาํความผดิไวใ้นระหวา่งการสอบสวน  
หรือการพิจารณาคดี หรือตามคาํพิพากษา หรือคาํสัง่ศาล 
-   จดัใหมี้การตรวจรักษาพยาบาลเดก็และเยาวชน รวมทั้งการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตเดก็และเยาวชน 
โดยแพทยแ์ละจิตแพทยใ์นระหวา่งการสอบสวน หรือพิจารณาคดี หรือในระหวา่งควบคุมตวัในสถานพินิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน 
-    ดาํเนินการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟ ูและจดัใหมี้การศึกษา ฝึกและอบรม พฒันาดา้นพฤตินิสยั 
ใหก้บัเดก็และเยาวชนในระหวา่งควบคุม 
-    ใหก้ารสงเคราะห์ ช่วยเหลือเดก็และเยาวชน ตลอดจนบิดามารดา ผูป้กครองตามสภาพปัญหา ทั้งในระหวา่ง
ควบคุมตวัและภายหลงัปล่อย 
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-    ดาํเนินการดา้นประมวลขอ้เทจ็จริงคดีอาญา คดีครอบครัว กาํกบัการปกครอง และดูแลทรัพยสิ์น หรือสิทธิ
ประโยชน์ของผูเ้ยาวต์ามคาํสัง่ศาล 
 
-    ดาํเนินการดา้นกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานเครือข่าย เพื่อการพิทกัษแ์ละคุม้ครอง
สิทธิของเดก็และเยาวชน 
-    รณรงคป้์องกนัปัญหายาเสพติดและศึกษาคน้ควา้ถึงสาเหตุการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน เผยแพร่ป้องกนั
การกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน 
 
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  

o ดาํเนินการดา้นการควบคุม ดูแล บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟ ูป้องกนั พฒันาพฤตินิสยั และสงเคราะห์เดก็และ
เยาวชนท่ีศาลมีคาํพิพากษา หรือคาํสัง่ใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

o ดาํเนินการดา้นกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพ่ือการพิทกัษแ์ละคุม้ครองสิทธิเดก็และเยาวชน  
 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจดัระบบงานของกรม  
 - ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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--------------------------------------------------------------------------- 

 

พระราชบัญญตัิ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพจิารณาคดเียาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 
--------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

เป็นปีท่ี 65 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 
  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว 
  พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 52 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา 
ดงัต่อไปน้ี 
 
  มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553” 
   

  มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 
  มาตรา 3 ใหย้กเลิก 
  (1) พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2534 
  (2) พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2543 
  (3) พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2548 
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