
เรื่องเสร็จที่ ๕๗๓/๒๕๕๕  
 

บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 เรื่อง การเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 
  แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑∞ 

   
 

  กรมควบคุมโรคได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๔๐๗.๘/๘๑๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอํานาจ
เปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีอํานาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได้  
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ออกระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญั ติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ลงวันที่  
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และออกคําสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มอบหมาย
การดํา เนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญั ติควบคุม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ฯ  ให้ กับ
คณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบ พนักงานสอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  กรมควบคุมโรคพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบ 
พนักงานสอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
จึงขอหารือเกี่ยวกับประเด็นการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ดังนี้ 
  ๑. การเปรียบเทียบปรับถือเป็นโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ 
  ๒. กรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถ
ดําเนินการเปรียบเทียบได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบปีบริบูรณ์ 
  ๓. หากสามารถเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน จําเป็นต้องได้รับ 
ความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนด้วยหรือไม่ 
  ๔. การดําเนินการเปรียบเทียบผู้ ต้องหาที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนควรมีขั้นตอน 
หรือกระบวนการอย่างไรเพื่อไม่ให้ขัดกับประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมควบคุมโรค 
โดยมีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด และผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้ ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็น 
ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่หนึ่ง การเปรียบเทียบปรับถือเป็นโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งประมวล
กฎหมายอาญาหรือไม่ นั้น จากคําช้ีแจงของผู้แทนกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคประสงค์จะหารือว่า 
                                           
  ∞ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๘๗๓  ลงวันที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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การเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ถือเป็นโทษปรับตามมาตรา ๑๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา ๑๘๑  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา โทษสําหรับลงแก่ผู้กระทําความผิด ได้แก่ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง 
ปรับ และริบทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ 
ซึ่งมีโทษจําคุกและโทษปรับเช่นเดียวกับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
เมื่อมาตรา ๔๕๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ บัญญัติให้เปรียบเทียบได้  
ทํานองเดียวกับมาตรา ๓๗๓ (๔)  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทําให้คดีอาญา 
เลิกกันเมื่อได้ชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว จึงเห็นได้ว่า การเปรียบเทียบจะกระทําได้ 
ก็ต่อเมื่อการกระทํานั้นมีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้  ดังนั้น การเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ จึงเป็นกระบวนการลงโทษปรับตามมาตรา ๑๘ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
  ประเด็นที่สอง ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
สามารถดําเนินการเปรียบเทียบได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบปีบริบูรณ์ 
นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๗๓๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติให้กรณีเด็กอายุยังไม่เกินสิบปี 
                                           
  ๑มาตรา ๑๘  โทษสําหรับลงแก่ผู้กระทําความผิดมีดังนี้ 
   (๑) ประหารชีวิต 
   (๒) จําคุก 
   (๓) กักขัง 
   (๔) ปรับ 
   (๕) ริบทรัพย์สิน 
   โทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตมิให้นํามาใช้บังคับแก่ผู้ซ่ึงกระทําความผิดในขณะที่มี
อายุตํ่ากว่าสิบแปดปี 
   ในกรณีผู้ซ่ึงกระทําความผิดในขณะที่มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีได้กระทําความผิดท่ีมีระวางโทษ
ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจําคุกห้าสิบปี 
  ๒มาตรา ๔๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไข 
ประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
   ในการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และ
บุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการควบคุมหรือผู้ซ่ึงคณะกรรมการ
ควบคุมมอบหมายให้มีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอม 
ให้เปรียบเทียบ 
   เมื่อผู้กระทําความผิดได้เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ๓มาตรา ๓๗  คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
   (๔) ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามคําเปรียบเทียบ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว 
  ๔มาตรา ๗๓  เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้อง
รับโทษ 
   ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองเด็ก เพื่อดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ และมาตรา ๗๔๕ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา บัญญัติให้กรณีเด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ
เป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษเช่นกัน เมื่อทั้งสองกรณีบัญญัติให้เด็กไม่ต้องรับโทษแล้ว  
จึงไม่อาจที่จะเปรียบเทียบได้  
  สําหรับกรณีเยาวชนซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปีแต่ตํ่ากว่าสิบแปดปีเป็นผู้ต้องหาว่ากระทํา
การอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ตามมาตรา ๗๕๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติให้ศาล
พิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษา
ลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา ๗๔ หรือถ้าศาล
เห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง กรณีเป็น
การกระทําความผิดที่กฎหมายมิได้ยกเว้นโทษ จึงสามารถเปรียบเทียบได้  
                                           
  ๕มาตรา ๗๔  เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 
เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
   (๑) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 
   (๒) ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีคําสั่งให้มอบตัว
เด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อกําหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อ
เหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกําหนดซ่ึงต้องไม่เกินสามปีและกําหนดจํานวนเงินตามท่ีเห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองจะต้องชําระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น 
   ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และศาลเห็นว่าไม่สมควร
จะเรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาวางข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น ศาลจะเรียกตัวบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัยอยู่ 
มาสอบถามว่า จะยอมรับข้อกําหนดทํานองที่บัญญัติไว้สําหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ 
ก็ได้ ถ้าบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกําหนดเช่นว่านั้น ก็ให้ศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไป 
โดยวางข้อกําหนดดังกล่าว 
   (๓) ในกรณีท่ีศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัยอยู่ตาม 
(๒) ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ ด้วยก็ได้ ในกรณี 
เช่นว่านี้ ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น 
   (๔) ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้
หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อกําหนดดังกล่าว 
ใน (๒) ศาลจะมีคําสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแลอบรม และสั่งสอน 
ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลหรือองค์การนั้น 
มีอํานาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแล อบรม และสั่งสอน รวมตลอดถึงการกําหนดที่อยู่และการจัดให้เด็กมีงานทํา
ตามสมควร หรือให้ดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้ หรือ 
   (๕) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานท่ีซ่ึงจัดต้ังขึ้นเพื่อฝึกและ
อบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แต่อย่าให้เกินกว่าท่ีเด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดปี 
   คําสั่งของศาลดังกล่าวใน (๒) (๓) (๔) และ (๕) นั้น ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดไว้ 
ความปรากฏแก่ศาลโดยศาล รู้ เอง  หรือตามคํา เสนอของผู้ มีส่วนได้ เสีย  พนักงานอัยการ  หรือบุคคล 
หรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอน หรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์เกี่ยวกับคําสั่งนั้น 
ได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําสั่งนั้น หรือมีคําสั่งใหม่ตามอํานาจในมาตรานี้ 
  ๖มาตรา ๗๕  ผู้ ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ตํ่ากว่าสิบแปดปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 
เป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควร
พิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา ๗๔ หรือถ้าศาลเห็นว่า
สมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง 
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  ประเด็นที่สาม หากสามารถเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนด้วยหรือไม่ เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยประเด็นที่สอง
แล้วว่ากรณีเด็กอายุยังไม่เกินสิบปีและกรณีเด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระทําการ 
อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไม่อาจเปรียบเทียบได้แล้ว จึงไม่ต้องวินิจฉัยว่า การเปรียบเทียบเด็ก
จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ 
  สําหรับกรณีเยาวชนผู้มีอายุกว่าสิบห้าปีแต่ตํ่ากว่าสิบแปดปีกระทําความผิดและ 
ถือว่าเป็นผู้ต้องหาซึ่งสามารถถูกเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ  
ได้นั้น กรณีนี้ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อํานาจจัดการแทนหรือการให้ความยินยอมไว้
ดังเช่นกรณีผู้มีอํานาจจัดการแทนผู้เสียหายตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา จะมีก็แต่เพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เช่น สิทธิตามมาตรา ๗/๑๘ หรือสิทธิตามมาตรา ๑๓๔/๓๙ ประกอบกับการเป็นผู้ต้องหา
เป็นเรื่องเฉพาะตัว และไม่ใช่การทํานิติกรรมซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง  ดังนั้น ในการเปรียบเทียบ 
จึงไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรา ๔๕๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
บัญญัติห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
                                           
  ๗มาตรา ๓  บุคคลด่ังระบุในมาตรา ๔,๕ และ ๖ มีอํานาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 
   (๑) ร้องทุกข์ 
   (๒) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ 
   (๓) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
   (๔) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
   (๕) ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว 
  ๘มาตรา ๗/๑  ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงาน 
แจ้งให้ญาติหรือผู้ซ่ึงผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้
ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย 
   (๑) พบและปรึกษาผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 
   (๒) ให้ทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ในชั้นสอบสวน 
   (๓) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 
   (๔) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
   ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจซ่ึงรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 
  ๙มาตรา ๑๓๔/๓  ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ 
  ๑๐มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้เด็กซ้ือหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการ
จําหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบถามเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและ 
มีหนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ทําทัณฑ์บน หรือมีข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ และอาจวาง 
ข้อกําหนดให้ผู้ปกครองต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางข้อกําหนดอื่นใด 
เพื่อแก้ไข หรือป้องกันมิให้เด็กกระทําความผิดขึ้นอีกก็ได้ 
   หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   การว่ ากล่าว ตัก เตือน  ทํา ทัณฑ์บน  และจัดให้ เด็ก ทํางานบริการสั งคมหรือทํ างาน
สาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ซื้อหรือเสพสุรา หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจําหน่ายหรือเสพสุรา หากฝ่าฝืนให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สอบถามเพื่อทราบข้อมูลและมีหนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  
ว่ากล่าวตักเตือน ให้ทําทัณฑ์บน หรือมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชน์ และอาจวางข้อกําหนดให้ผู้ปกครองต้องปฏิบัติ หรือวางข้อกําหนดอื่นใดเพื่อแก้ไข
หรือป้องกันมิให้มีการกระทําความผิดขึ้นอีกก็ได้ จึงสมควรที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะต้องพิจารณาถึงมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กดังกล่าวด้วย 
  ประเด็นที่สี่ การดําเนินการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนควรมี
ขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไรเพื่อไม่ให้ขัดกับประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง นั้น เห็นว่า กรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็ก ได้วินิจฉัยแล้วในประเด็นที่สองและประเด็นที่สาม 
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเยาวชน มาตรา ๗๒๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้พนักงานสอบสวน
สามารถเปรียบเทียบเยาวชนได้  
 
 
 (นายอัชพร  จารุจินดา) 
 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

                                           
  ๑๑มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ให้พนักงาน
สอบสวนนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที  ท้ังนี้ ภายในเวลาย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาท่ีเด็ก
หรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติท่ีนําตัวเด็กหรือ
เยาวชนผู้ถูกจับจากท่ีทําการของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในกําหนดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นด้วย 
    ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดมีบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลหรือ
องค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย และบุคคลหรือองค์การดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังสามารถปกครองดูแลเด็ก
หรือเยาวชนนั้นได้ พนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่บุคคลดังกล่าวไปปกครองดูแลและสั่งให้นํา
ตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังศาลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน
ภายหลังถูกจับ ในกรณีเช่นว่านี้ หากมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเด็กหรือเยาวชนจะไม่ไปศาล พนักงานสอบสวนจะเรียก
ประกันจากบุคคลดังกล่าวตามควรแก่กรณีก็ได้ 
    บทบัญญัติมาตรานี้มิให้นําไปใช้บังคับในคดีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีอาจเปรียบเทียบปรับได้ 


