
เรื่องเสร็จท่ี ๗๑๖/๒๕๕๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การเปรียบเทียบเด็กอายุไม&เกินสิบห)าป*ซ่ึงต)องหาว&ากระทําความผิด 

   
 

สํานักงานตํารวจแห&งชาติได�มีหนังสือด�วนท่ีสุด ท่ี ตช ๐๐๑๑.๒๖/๓๖๕๒ ลงวันท่ี 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว�า ด�วยสํานักงานตํารวจแห�งชาติ
ได�รับหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หารือการดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 พ.ศ. ๒๕๕๑ (หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๔๐๗.๘/๓๒๙๗ ลงวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) และในเรื่องเดียวกันนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได�มีหนังสือท่ี 
สธ ๐๔๐๗.๘/๘๑๗ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ6 ๒๕๕๕ หารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาด�วยอีกทางหนึ่ง 
ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาได�พิจารณามีความเห็นไว�แล�วตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จท่ี ๕๗๓/๒๕๕๕ เรื่อง การเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๕ แห�งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ พิจารณาแล�ว ไม� เห็นพ�องด�วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ในประเด็นเก่ียวกับการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่ อ ง ด่ืมแอลกอฮอล6  พ .ศ .  ๒๕๕๑ และประเ ด็นผู� ต� องหา เปFน เ ด็กอายุ ไม� เ กินสิบห� าปG 
ซ่ึงไม�อาจจะเปรียบเทียบได�  จึงได�ขอหารือในประเด็น ดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีเด็กอายุไม�เกินสิบห�าปG กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปFนความผิดและ
เข�าลักษณะตามมาตรา ๓๗ แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เด็กนั้นสามารถชําระ
ค�าปรับตามมาตรา ๓๗ (๑) หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีสามารถใช�อํานาจ
เปรียบเทียบให�เด็กชําระค�าปรับตามมาตรา ๓๗ (๒) (๓) หรือ (๔) เพ่ือให�คดีเลิกกันและเสร็จเด็ดขาด 
ได�หรือไม� หากไม�ได�เพราะเหตุใด และจะมีวิธีการแก�ไขปHญหาท่ีเกิดข้ึนตามท่ีได�ชี้แจงแล�วหรือไม� 
อย�างไร  

(๒) กรณีเด็กอายุกว�าสิบห�าปGแต�ไม�ถึงสิบแปดปG กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 
เปFนความผิดและเข�าลักษณะตามมาตรา ๓๗ แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากเด็ก
ชําระค�าปรับตามมาตรา ๓๗ (๑) หรือชําระค�าปรับตามท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
ใช�อํานาจเปรียบเทียบแล�ว พนักงานสอบสวนจําต�องดําเนินการตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ และมาตรา 
๑๓๔/๒ แห�งประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา และมาตรา ๗๐ และมาตรา ๘๒  
แห�งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หรือไม� อย�างไร 

(๓) หากกรณีตามประเด็นท่ีหนึ่งหรือประเด็นท่ีสองสามารถใช�อํานาจเปรียบเทียบได� 
เม่ือเด็กกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
เข�าหลักเกณฑ6หรือเง่ือนไขเปรียบเทียบได�ตามกฎหมายดังกล�าว พนักงานสอบสวนจะดําเนินการ 
 
     

ส� งพร� อมหนั งสื อ  ด� วน ท่ีสุ ด  ท่ี  นร  ๐๙๐๑/๐๙๙๕ ลง วัน ท่ี  ๕  มิ ถุ น ายน  ๒๕๕๖  
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

ให�เด็กทําคําร�องขอให�เปรียบเทียบตามแบบคําร�องขอให�เปรียบเทียบ แล�วส�งไปยังคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6หรือผู�ได�รับมอบหมาย โดยไม�ต�องดําเนินการตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ และ 
มาตรา ๑๓๔/๒ แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๗๐ และมาตรา ๘๒  
แห�งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ได�หรือไม� อย�างไร 

 
โดยท่ีปHญหากฎหมายดังกล�าวเปFนประเด็นปHญหาสําคัญท่ีต�องการความรอบคอบ 

ในการพิจารณา และเพ่ือเปFนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการต�อไป เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงอาศัยอํานาจตามข�อ ๑๒ วรรคหนึ่ง1 ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว�าด�วยการ
ประชุมกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดให�มีการประชุมร�วมกันของกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะท่ี ๑๐) และ (คณะท่ี ๑๑) เพ่ือประชุมปรึกษาหารือร�วมกันเปFนกรณีพิเศษ 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมร&วมคณะท่ี ๑๐ และคณะท่ี ๑๑) ได�พิจารณา
ข�อหารือของสํานักงานตํารวจแห�งชาติโดยมีผู�แทนกระทรวงยุติธรรม (กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและ
เยาวชน และสํานักงานกิจการยุติธรรม) ผู�แทนสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ผู�แทนสํานักงานศาลยุติธรรม 
และผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปFนผู�ชี้แจงข�อเท็จจริง ปรากฏข�อเท็จจริงเ พ่ิมเติมจาก 
ผู�แทนสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ว�า กรณีตามประเด็นท่ีหนึ่ง ประสงค6จะนําไปใช�กับกรณีท่ีเด็กอายุ 
ไม�เกินสิบห�าปGกระทําความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติในทุกกรณี ไม�เพียงแต�เฉพาะการกระทําความผิด 
ตามท่ีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว�เท�านั้น ส�วนกรณีตาม
ประเด็นท่ีสองและประเด็นท่ีสาม ในปHจจุ บันยังไม�ปรากฏว�ามีข�อเท็จจริงเ ก่ียวกับข้ันตอน 
การเปรียบเทียบเยาวชนซ่ึงต�องหาว�ากระทําความผิดท่ีเปFนปHญหาเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ ดังนั้น 
สํานักงานตํารวจแห�งชาติจึงขอถอนข�อหารือท้ังสองประเด็นจากการพิจารณา  ด�วยเหตุนี้ กรณีจึงมี
ประเด็นท่ีต�องพิจารณาเพียงว�า กรณีท่ีเด็กอายุไม�เกินสิบห�าปG กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 
เปFนความผิดและเข�าลักษณะตามมาตรา ๓๗ แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เด็กนั้น
สามารถชําระค�าปรับตามมาตรา ๓๗ (๑) หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีสามารถ 
ใช�อํานาจเปรียบเทียบให�เด็กชําระค�าปรับ ตามมาตรา ๓๗ (๒) (๓) หรือ (๔) เพ่ือให�คดีเลิกกัน 
และเสร็จเด็ดขาดได�หรือไม� อย�างไร  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมร�วมคณะท่ี ๑๐ และคณะท่ี ๑๑) ได�พิจารณา 
ข�อหารือดังกล�าวประกอบกับได�รับฟHงคําชี้แจงข�อเท็จจริงของผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องแล�ว เห็นว�า  
 
 
 
 
 

                                           
1 ข�อ ๑๒  ในกรณีท่ีต�องการความเช่ียวชาญเฉพาะในหลายด�านหรือต�องการความรอบคอบ 

ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอให�กรรมการกฤษฎีกาสองหรือสามคณะ 
มาประชุมปรึกษาหารือร�วมกันเปFนกรณีพิเศษก็ได� 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๓ 

กรณีท่ีคดีอาญาจะเลิกกันได� จะต�องมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๓๗2 แห�งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา อันได�แก� ๑) คดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผู�กระทําผิดยินยอมเสียค�าปรับ 
ในอัตราอย�างสูงสําหรับความผิดนั้นแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีก�อนศาลพิจารณา ๒) คดีความผิดท่ีเปFน 
ลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไม�สูงกว�าความผิดลหุโทษ หรือคดีอ่ืนท่ีมีโทษปรับสถานเดียว 
อย�างสูงไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือความผิดต�อกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรซ่ึงมีโทษปรับอย�างสูงไม�เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท เม่ือผู�ต�องหาชําระค�าปรับตามท่ีได�เปรียบเทียบแล�ว ๓) คดีความผิดท่ีเปFนลหุโทษหรือ
ความผิดท่ีมีอัตราโทษไม�สูงกว�าความผิดลหุโทษ หรือคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอย�างสูงไม�เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท ซ่ึงเกิดในกรุงเทพมหานคร เม่ือผู�ต�องหาชําระค�าปรับตามท่ีได�เปรียบเทียบแล�ว และ  
๔) คดีซ่ึงเปรียบเทียบได�ตามกฎหมายอ่ืน เม่ือผู�ต�องหาได�ชําระค�าปรับตามคําเปรียบเทียบแล�ว  
ท้ังนี้ หากเปFนการเปรียบเทียบคดีในกรณีท่ี ๒) ๓) และ ๔) ซ่ึงเปFนคดีความผิดตามมาตรา ๓๗ (๒)  
(๓) และ (๔) แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้น มาตรา ๓๘3 แห�งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ได�กําหนดวิธีการเปรียบเทียบไว�ว�า ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานผู�มีอํานาจเปรียบเทียบ
เห็นว�าผู� ต�องหาไม�ควรได� รับโทษถึงจํ า คุก ให� เจ� าพนักงานนั้น กําหนดค�าปรับ ซ่ึงผู�ต�องหา 
จะพึงชําระ ถ�าผู�ต�องหาและผู�เสียหายยินยอมตามนั้น และเม่ือผู�ต�องหาได�ชําระค�าปรับตามจํานวนท่ี
เจ�าหน�าท่ีกําหนดภายในเวลาอันสมควรแต�ไม�เกินสิบห�าวัน คดีนั้นจึงจะเปFนอันเสร็จเด็ดขาด  

 
 
 

                                           
2 มาตรา ๓๗  คดีอาญาเลิกกันได� ดังต�อไปน้ี 

(๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู�กระทําผิดยินยอมเสียค�าปรับในอัตราอย�างสูงสําหรับ
ความผิดน้ันแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีก�อนศาลพิจารณา 

(๒) ในคดีความผิดท่ีเปFนลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไม�สูงกว�าความผิดลหุโทษ  
หรือคดีอ่ืนท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอย�างสูงไม�เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือความผิดต�อกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรซ่ึงมีโทษ
ปรับอย�างสูงไม�เกินหน่ึงหมื่นบาท เมื่อผู�ต�องหาชําระค�าปรับตามท่ีพนักงานสอบสวนได�เปรียบเทียบแล�ว 

(๓) ในคดีความผิดท่ีเปFนลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไม�สูงกว�าความผิดลหุโทษ  
หรือคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอย�างสูงไม�เกินหน่ึงหมื่นบาท ซ่ึงเกิดในกรุงเทพมหานคร เมื่อผู�ต�องหาชําระค�าปรับ
ตามท่ีนายตํารวจประจําท�องท่ีตั้งแต�ตําแหน�งสารวัตรข้ึนไป หรือนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรผู�ทําการในตําแหน�งน้ันๆ  
ได�เปรียบเทียบแล�ว 

(๔) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได�ตามกฎหมายอ่ืน เมื่อผู�ต�องหาได�ชําระค�าปรับตามคําเปรียบเทียบ
ของพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว 

3 มาตรา ๓๘ ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห�งมาตราก�อน ถ�าเจ�าพนักงานดั่งกล�าว 
ในมาตราน้ันเห็นว�าผู�ต�องหาไม�ควรได�รับโทษถึงจําคุกให�มีอํานาจเปรียบเทียบดั่งน้ี 

(๑) ให�กําหนดค�าปรับซ่ึงผู�ต�องหาจะพึงชําระ ถ�าผู�ต�องหาและผู�เสียหายยินยอมตามน้ัน  
เมื่อผู�ต�องหาได�ชําระเงินค�าปรับตามจํานวนท่ีเจ�าหน�าท่ีกําหนดให�ภายในเวลาอันสมควรแต�ไม�เกินสิบห�าวันแล�ว  
คดีน้ันเปFนอันเสร็จเด็ดขาด 

ถ�าผู�ต�องหาไม�ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล�ว ไม�ชําระเ งินค�าปรับ 
ภายในเวลากําหนดในวรรคก�อน ให�ดําเนินคดีต�อไป 

(๒) ในคดีมีค�าทดแทน ถ�าผู�เสียหายและผู�ต�องหายินยอมให�เปรียบเทียบ ให�เจ�าหน�าท่ี 
กะจํานวนตามท่ีเห็นควรหรือตามท่ีคู�ความตกลงกัน 



 ๔ 

สําหรับกรณีท่ีเด็กอายุไม�เกินสิบปG หรือเด็กอายุกว�าสิบปGแต�ยังไม�เกินสิบห�าปG กระทําการ
อันกฎหมายบัญญัติเปFนความผิด นั้น เม่ือมาตรา ๗๓4 และมาตรา ๗๔5 แห�งประมวลกฎหมายอาญา 
ได�กําหนดไว�ว�า เด็กนั้นไม�ต�องรับโทษ ซ่ึงรวมถึงโทษปรับตามมาตรา ๑๘6 (๔) แห�งประมวลกฎหมาย

                                           
4 มาตรา ๗๓ เด็กอายุยังไม�เกินสิบปG กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปFนความผิดเด็กน้ันไม�ต�องรับโทษ 

ให�พนักงานสอบสวนส�งตัวเด็กตามวรรคหน่ึงให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายว�าด�วย 
การคุ�มครองเด็ก เพ่ือดําเนินการคุ�มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว�าด�วยการน้ัน 

5 มาตรา ๗๔  เด็กอายุกว�าสิบปGแต�ยังไม�เกินสิบห�าปG กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปFนความผดิ 
เด็กน้ันไม�ต�องรับโทษ แต�ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะดําเนินการดังต�อไปน้ี 

(๑) ว�ากล�าวตักเตือนเด็กน้ันแล�วปล�อยตัวไป และถ�าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา 
ผู�ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กน้ันอาศัยอยู�มาตักเตือนด�วยก็ได� 

(๒) ถ�าศาลเห็นว�า บิดา มารดา หรือผู�ปกครองสามารถดูแลเด็กน้ันได� ศาลจะมีคําสั่งให� 
มอบตัวเด็กน้ันให�แก�บิดา มารดา หรือผู�ปกครองไป โดยวางข�อกําหนดให�บิดา มารดา หรือผู�ปกครองระวังเด็กน้ัน
ไม�ให�ก�อเหตุร�ายตลอดเวลาท่ีศาลกําหนดซ่ึงต�องไม�เกินสามปGและกําหนดจํานวนเงินตามท่ีเห็นสมควรซ่ึงบิดา มารดา 
หรือผู�ปกครองจะต�องชําระต�อศาลไม�เกินครั้งละหน่ึงหมื่นบาท ในเมื่อเด็กน้ันก�อเหตุร�ายข้ึน 

ถ�าเด็กน้ันอาศัยอยู�กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง และศาลเห็นว�าไม�สมควร
จะเรียกบิดา มารดา หรือผู�ปกครองมาวางข�อกําหนดดังกล�าวข�างต�น ศาลจะเรียกตัวบุคคลท่ีเด็กน้ันอาศัยอยู� 
มาสอบถามว�า จะยอมรับข�อกําหนดทํานองท่ีบัญญัติไว�สําหรับบิดา มารดา หรือผู�ปกครองดังกล�าวมาข�างต�น 
หรือไม�ก็ได� ถ�าบุคคลท่ีเด็กน้ันอาศัยอยู�ยอมรับข�อกําหนดเช�นว�าน้ัน ก็ให�ศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กให�แก�บุคคลน้ันไป 
โดยวางข�อกําหนดดังกล�าว 

(๓) ในกรณีท่ีศาลมอบตัวเด็กให�แก�บิดา มารดา ผู�ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กน้ันอาศัยอยู� 
ตาม (๒) ศาลจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กน้ันเช�นเดียวกับท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๕๖ ด�วยก็ได� ในกรณี 
เช�นว�าน้ี ให�ศาลแต�งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอ่ืนใดเพ่ือคุมความประพฤติเด็กน้ัน 

(๔) ถ�าเด็กน้ันไม�มีบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง หรือมีแต�ศาลเห็นว�าไม�สามารถดูแลเด็กน้ันได�
หรือถ�าเด็กอาศัยอยู�กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง และบุคคลน้ันไม�ยอมรับข�อกําหนดดังกล�าว 
ใน (๒) ศาลจะมีคําสั่งให�มอบตัวเด็กน้ันให�อยู�กับบุคคลหรือองค6การท่ีศาลเห็นสมควรเพ่ือดูแลอบรม และสั่งสอน 
ตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนดก็ได�ในเมื่อบุคคลหรือองค6การน้ันยินยอม ในกรณีเช�นว�าน้ีให�บุคคลหรือองค6การน้ัน 
มีอํานาจเช�นผู�ปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล อบรม และสั่งสอน รวมตลอดถึงการกําหนดท่ีอยู�และการจัดให�เด็กมีงานทํา
ตามสมควร หรือให�ดําเนินการคุ�มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว�าด�วยการน้ันก็ได� หรือ 

(๕) ส�งตัวเด็กน้ันไปยังโรงเรียน หรือสถานฝWกและอบรม หรือสถานท่ีซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพ่ือฝWกและ
อบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาท่ีศาลกําหนด แต�อย�าให�เกินกว�าท่ีเด็กน้ันจะมีอายุครบสิบแปดปG 

คําสั่งของศาลดังกล�าวใน (๒) (๓) (๔) และ (๕) น้ัน ถ�าในขณะใดภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนดไว� 
ความปรากฏแก�ศาลโดยศาลรู�เอง หรือตามคําเสนอของผู�มีส�วนได�เสีย พนักงานอัยการ หรือบุคคลหรือองค6การ 
ท่ีศาลมอบตัวเด็กเพ่ือดูแล อบรมและสั่งสอน หรือเจ�าพนักงานว�า พฤติการณ6เก่ียวกับคําสั่งน้ันได�เปลี่ยนแปลงไป  
ก็ให�ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแก�ไขคําสั่งน้ัน หรือมีคําสั่งใหม�ตามอํานาจในมาตราน้ี 

6 มาตรา ๑๘  โทษสําหรับลงแก�ผู�กระทําความผิดมีดังน้ี 
(๑) ประหารชีวิต 
(๒) จําคุก 
(๓) กักขัง 
(๔) ปรับ 
(๕) ริบทรัพย6สิน 
โทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตมิให�นํามาใช�บังคับแก�ผู�ซ่ึงกระทําความผิดในขณะท่ี

มีอายุต่ํากว�าสิบแปดปG 
ในกรณีผู�ซ่ึงกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุต่ํากว�าสิบแปดปGได�กระทําความผิดท่ีมีระวางโทษ

ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ให�ถือว�าระวางโทษดังกล�าวได�เปลี่ยนเปFนระวางโทษจําคุกห�าสิบปG 



 ๕ 

อาญาด�วย  ดังนั้ น แม�จะปรากฏว�าเ ด็กท่ี มีอายุ ดั งกล� าว กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 
เปFนความผิด และความผิดนั้นมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๓๗7 แห�งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม แต�เม่ือเด็กนั้นไม�ต�องรับโทษ จึงไม�สามารถชําระค�าปรับในอัตราอย�างสูง
สําหรับความผิดนั้นแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีก�อนศาลพิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๑) แห�งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาได� และในคดีความผิดตามมาตรา ๓๗ (๒) (๓) และ (๔) แห�งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เจ�าพนักงานผู�มีอํานาจเปรียบเทียบก็ไม�สามารถทําการเปรียบเทียบได�  
เพราะไม�อาจกําหนดค�าปรับซ่ึงผู�ต�องหาจะพึงชําระ ซ่ึงทําให�ไม�มีค�าปรับท่ีผู�ต�องหาจะชําระเพ่ือให� 
คดีเสร็จเด็ดขาดได�  กรณีจึงเปFนไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ท่ีได�ให�ไว�
ในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๕ แห�งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 พ.ศ. ๒๕๕๑ (เรื่องเสร็จท่ี ๕๗๓/๒๕๕๕)8 

 
 

(นายอัชพร  จารุจินดา) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มิถุยายน ๒๕๕๖ 

                                           
7 โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 
8 บัน ทึกสํ า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง การเปรี ยบเทียบตามมาตรา ๔๕  

แห�งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 พ.ศ. ๒๕๕๑ ส�งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๘๗๓ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 


