1. การฟ้ องคดีอาญาทีจําเลยยังเป็ นเด็ก (บุคคลอายุ
7 ปี บริบูรณ์ แต่ ยงั ไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์) หรือเป็ นเยาวชน
(บุ คคลอายุ เกิน 14 ปี บริบูรณ์ แต่ ยังไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ )
ในวั น ที การกระทํ า ความผิ ด ได้ เ กิ ด ขึ/ น ต้ องยื นฟ้ องที
ศาลเยาวชนและครอบครัว (หมายถึ ง ศาลเยาวชนและ
ครอบครั ว กลาง, ศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ,
ศาลจังหวัดแผนกคดีเ ยาวชนและครอบครัว) ไม่ คํานึ ง ว่ า
ขณะยืนฟ้ องนัน/ จําเลยมีอายุพน้ เกณฑ์เยาวชนแล้วหรือไม่
(ก) โดยหลักให้ยนฟ้
ื องทีศาลเยาวชนและครอบครัว
ซึงมีอํานาจในท้องทีทีเด็กหรือเยาวชนมีถินทีอยู่ปกติ (ถือเอา
แหล่งอันเป็ นทีพํานักพักอาศัยอยู่เป็ นประจําตามความเป็ นจริง)
(ข) ให้ยนฟ้
ื องทีศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที
ทีเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดในเขตศาล หากท้องทีทีเด็ก
หรือเยาวชนมีถินทีอยู่ปกติไ ม่ มีศาลเยาวชนและครอบครัว
ตัง/ อยู่
(ค) หากมีศาลตามข้อ ก. และข้อ ข. เลือกยืนฟ้ องได้
ทัง/ 7 ศาล
(ง) หากไม่มีศาลตามข้อ ก. และข้อ ข. ต้องฟ้ องที
ศาลทีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีอาญา
7. ผูม้ อี าํ นาจฟ้ องคดีอาญาทีเด็กหรือเยาวชนต้องหา
ว่ากระทําความผิดต่อศาลเยาวชนและครอบครัว คือ
(ก) พนักงานอัยการ
(ข) ผู้เสียหาย โดยได้รบั อนุ ญาตจากผู้อํานวยการ
สถานพินิจฯ ทีเด็กหรือเยาวชน (จําเลย) นัน/ อยู่ในเขตอํานาจ
ศาล
<. กรณีผเู้ สียหายยืนฟ้ องเองต้องปฏิบตั ติ ามขัน/ ตอน
ดังนี/

(ก) ยืนหนังสือขออนุ ญาตจากผู้อํานวยการสถาน
พินิจฯ
(ข) ไปให้ปากคําต่ อพนักงานคุ มประพฤติในการ
สืบสวนและสอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีมลู หรือไม่ตามนัด
(ค) ในกรณีทผูี อ้ าํ นวยการสถานพินิจฯ ไม่อนุญาตให้
ฟ้ องผูเ้ สียหายมีสทิ ธิรอ้ งต่อศาลให้สงอนุ
ั ญาตได้ คําสังเป็ นทีสุด
(ง) หากผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจฯ อนุ ญาตให้ฟ้องได้
ผูเ้ สียหายต้องทําคําฟ้ องแนบความเห็นของผูอ้ ํานวยการสถาน
พินิจฯ ดังกล่าวยืนต่อศาล
เมือเด็กหรือเยาวชนถูกฟ้ องต่อศาลแล้ว ผูข้ อประกัน
ขอประกันตัวชัน/ ศาล โดยใช้หลักประกันทีขอถอนมาจากสถาน
พินิจฯ ได้ในกรณีทไม่
ี มปี ระกันหรือศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ศาลจะสังควบคุมตัวไว้ระหว่างพิจารณาทีสถานพินิจฯ
ทีปรึกษากฎหมาย ในการพิจารณาคดีอาญาเด็กหรือ
เยาวชนจะให้ทนายความว่าความแทนไม่ได้ แต่ให้มที ปรึ
ี กษา
กฎหมายได้เพือปฏิบตั หิ น้าทีทํานองเดียวกับทนายความ
ในกรณีทเด็
ี กหรือเยาวชนไม่มที ปรึ
ี กษากฎหมาย ให้
ศาลแต่งตัง/ ทีปรึกษากฎหมายให้ เว้นแต่เด็กหรือเยาวชนนัน/ ไม่
ต้ องการและศาลเห็นว่ าไม่ จําเป็ นแก่ คดีจะไม่ ตัง/ ทีปรึกษา
กฎหมายให้กไ็ ด้
เมื อศาลได้ รับคํ าฟ้ องไว้ แล้ ว ศาลจะต้ องแจ้ ง ให้
ผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจฯ บิดา มารดา ผูป้ กครอง หรือบุคคลที
เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ดว้ ย เพือให้ทราบถึงวันเวลาพิจารณา
ของศาล โดยไม่ชกั ช้า และในกรณีทศาลเห็
ี
นสมควร ศาลจะสัง
ให้บุคคลดังกล่าวมานังฟั งการพิจารณาด้วยก็ได้ (ตาม พ.ร.บ.
จัดตัง/ ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 มาตรา 69)

ศาลจังหวัดปราจีนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
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การขอประกั นเด็ ก หรื อเยาวชนที ถู ก พนั ก งาน
สอบสวนจับกุมและส่งตัวไปควบคุมทีสถานพินิจฯแล้ว สามารถ
ยืนคําร้องขอประกันตัวต่อผูอ้ ํานวยการสถานพินิจฯ ทีเด็กหรือ
เยาวชนถูกควบคุมตัว หากมีการฟ้ องเด็กหรือเยาวชนซึงต้อง
หาว่ากระทําความผิดแล้ว ต้องยืนคําร้องขอประกันตัวต่อศาลที
เด็กหรือเยาวชนนัน/ ถูกฟ้ อง (แม้ว่าจะมีการประกันตัวเด็กหรือ
เยาวชนในชัน/ สถานพินิจฯแล้วก็ตาม)

1. บิดาหรือมารดา
2. ผูป้ กครอง ญาติ หรือผูอ้ ุปการะเลีย/ งดูเด็กหรือเยาวชน
3. นายจ้าง หรือบุคคลทีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่
4. บุคคลทีเกียวพันโดยทางสมรส หรือ
5. บุคคลทีศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ เสมือนญาติพน้ี อง
หรือมีความสัมพันธ์ในทางอืนทีศาลเห็นสมควรให้ประกันได้

1. หลักทรัพย์ เช่น โฉนดทีดินหนังสือรับรองการทําประโยชน์
(น.ส.3ก) เงินสด บัญชีเงินฝาก
2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจํ าเลย และผู้ประกันพร้อม
สําเนา
3. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดและภาระผูกพัน (กรณีขอประกัน
ด้วยบุคคล)

4. หนังสือรับรองราคาประเมินทีดิน (กรณีขอประกันด้วยโฉนด
ทีดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน์)
5. หนังสือรับรองจากธนาคาร (กรณี ใช้สมุ ดเงินฝากเป็ น
ประกัน)
6. หลักฐานแสดงการยินยอมของคู่สมรส (กรณี ผู้ประกันมี
คู่สมรส)
1. การใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน
เงินสด
ที ดิ นมี โ ฉนดหรื อหนั ง สื อรั บรองการทํ า
ประโยชน์ และหนังสือรับรองราคาประเมินของสํานักงานทีดิน
ซึงไม่มภี าระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดี หากจะนํ า
สิงปลูกสร้างบนทีดินมาเป็ นประกันด้วยก็จะต้องแสดงสําเนา
ทะเบียนบ้าน และหนังสือประเมินราคาสิงปลูกสร้างทีน่าเชือถือ
ประกอบด้วย
ห้ องชุ ดมีโ ฉนดที ดินและมี ห นั ง สือแสดง
กรรมสิ ท ธิ D ห้ องชุ ดและต้ องไม่ มีภ าระผู ก พั นอันอาจ
กระทบกระเทือนต่อการบังคับคดีได้
หลักทรัพย์อย่างอืนทีกําหนดราคามูลค่าที
แน่นอนได้เช่น
พันธบัตรรัฐบาล
สลากออมสิน
สลากออมทรัพ ย์ทวีสินของธนาคารเพือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ใบรับเงินฝากประจําของธนาคาร
ตั Eวสัญญาใช้เงินทีธนาคารเป็ นผูอ้ อก
ตั Eวแลกเงินหรือเช็คทีธนาคารเป็ นผู้สงจ่
ั าย
หรือรับรองซึงสามารถเรียกเก็บเงินได้ไ ว้ในวันทีทํ าสัญญา
ประกัน

หนังสือรับรองของธนาคารเพือชําระเบี/ย
ปรับแทนในกรณีผดิ สัญญาประกัน
2. การใช้บุคคลเป็ นประกัน
เป็ นบุคคลดํารงตําแหน่ งหน้ าทีการงานหรือมีรายได้แน่ นอน
เช่น
ข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ
สมาชิกรัฐสภา
ผูบ้ ริหารราชการส่วนท้องถิน
สมาชิกสภาท้องถิน
พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานของรัฐประเภทอืนๆ ลูกจ้างของทาง
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ผูบ้ ริหารพรรคการเมือง
ทนายความ
และเป็ นผูม้ คี วามสัมพันธ์กบั ผูต้ อ้ งหาหรือจําเลยได้แก่
บุพการี ผูส้ บื สันดาน สามี ภริยา ญาติ พีน้อง
ผูบ้ งั คับบัญชา นายจ้าง
บุคคลทีเกียวพันโดยทางสมรส หรือ
บุคคลทีศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ เสมือน
ญาติพน้ี องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอืนทีศาลเห็นสมควรให้
ประกันได้

ทําสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอัตรา
เงินเดือน หรือรายได้เฉลียต่ อเดือนของผู้ประกัน หากวงเงิน
ประกันยอดสูงกว่ าวงเงินทีผู้นัน/ มีสิทธิประกันได้ ศาลอาจ
กําหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์อืนเพิมเติมให้
เพียงพอกับวงเงินประกันนัน/

