๑. คํา รองคดีคุม ครองสวัส ดิภาพ ให ผู เ สี ยหายหรื อ ผูทํ าการแทน
ติ ด ต อ เจ า หน า ที่ ศ าลเพื่ อ จั ด ทํ า คํ า ร อ ง ได ที่ ง านบริ ก ารประชาชนและ
ประชาสัมพันธ โดยใหเตรียมเอกสารประกอบการจัดทําคํารอง ดังนี้
เอกสารผูรอง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบาน
- หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด เชน สําเนาบันทึกประจําวัน
การแจงความ ใบรับรองแพทย ใบเสร็จคารักษาพยาบาล ภาพถาย เปนตน
เอกสารผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด
- แบบรับรองทะเบียนราษฎร/สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน (ใชยืนยันที่อยูเพื่อจัดสงสําเนาคํารอง)
คาสงคําคูความขึ้นอยูกับระยะทาง
หมายเหตุ คดีคุมครองสวัสดิภาพ หมายถึง คดีที่ฟองหรือรองขอศาลเกี่ยวกับ
การคุม ครองสวัส ดิ ภาพเด็ ก หรื อ บุ คคลในครอบครั ว ซึ่ ง จะตอ งบั ง คับ ตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก กฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพ
เด็กหรือบุคคลในครอบครัว
*********************************

คดีคุมครองสวัสดิภาพ
ประเภทของคดีคุมครองสวัสดิภาพ
คดี คุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ ตามข อ บั ง คั บ ของประธานศาลฎี ก า วา ด วยวิ ธี
ดําเนินคดีคุมครองสวัสดิภาพ พ.ศ.๒๕๕๔ มี ๒ ประเภท คือ
๑. คดีร องขอให ศาลคุ มครองสวัสดิ ภาพ ผูถู กกระทําดวยความรุ นแรงใน
ครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
๒. คดีรองขอใหศาลคุมครองสวัสดิภาพ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
เขตอํานาจศาล
ศาลที่มีอํ า นาจพิจารณาคดี คุ มครองสวัสดิ ภ าพ ได แ ก ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวที่ผูเสียหาย มีถิ่นที่อยูหรือมีภูมิลําเนา หรือศาลที่มูลเหตุของคดีเกิดขึ้น
ผูมีสิทธิรองตอศาล ในคดีที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ไดแก
๑. บุค คลในครอบครัวซึ่งถู กกระทําดวยความรุนแรงตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
๒. ผูก ระทําการแทน ในกรณีที่บุ คคลในครอบครั วซึ่ง ถูก กระทําไมอยู ใ น
สภาพหรือวิสัยที่จะรองขอไดเอง ซึ่งไดแก ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
พนักงานเจาหนาที่ องคการซึ่งมีหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือ
องคการซึ่งมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพล
ภาพ ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชนของผูถูกกระทํา
ผูมีสิทธิรองตอศาล คดีที่มีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบดวยกฎหมาย ไดแก
๑. เด็ กหรื อผูป กครองของเด็ ก บิ ด ามารดา ผูอนุ บ าล ผูรั บบุ ต รบุ ญ ธรรม
และผูป กครองตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ชย และให ห มายความรวมถึ ง
พอ เลี้ยงแมเลี้ย ง ผูป กครองสวัสดิ ภ าพ นายจาง ตลอดจนบุค คลอื่น ซึ่ง รั บเด็ก ไวใ น
ความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยูดวย

๒. ผูกระทําการแทน ในกรณี ที่เด็ กซึ่ง ถู ก กระทําหรื อ ผูป กครองไมอ ยู ใ น
สภาพหรือวิสัยที่จะรองขอไดเอง ซึ่งไดแก ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
พนักงานเจาหนาที่ องคการซึ่งมีหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือ
องคการซึ่งมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพล
ภาพ ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชนของผูถูกกระทํา
ผูรอง อาจยื่นคํารองขอเปนหนังสือตามแบบพิมพ คส. ๑ หรือมาแถลงดวย
วาจา เพื่อใหศ าลบันทึกไวต ามแบบพิมพ คส. ๒ ก็ไ ด ผูร องจะยื่ นบั ญชีระบุพยาน
พรอมกับยื่นคํารองขอ หรือจะแถลงใหศาลบันทึกวาจะสืบพยานหลักฐานใดบางก็ได
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ผูรองจะยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพในเหตุฉุกเฉิน
รวมไปดวยกับคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพ เพื่อใหศาลมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดย
มิชักชา หรือจะยื่นในเวลาใด ๆ ระหวางไตสวนก็ได ตามแบบพิมพ คส. ๓ ที่กําหนดไว
ทายขอบังคับของประธานศาลฎีกา
หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ไมสามารถจัดทําคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพใน
เหตุฉุกเฉินไดทัน ผูรองจะแถลงดวยวาจาตอศาล ก็ใหศาลจดขอความและใหลงชื่อไว
แลวรีบไตสวนและมีคําสั่งในทันที
ผูถูกกลาวหา อาจยื่นคําใหการเปนหนังสือ หรือมาแถลงดวยวาจา เพื่อให
ศาลจดบัน ทึกไวก็ไ ด ผูถู กกลาวหาจะยื่นบัญ ชีระบุพยานพรอมกั บการยื่น คําใหการ
หรือจะแถลงใหศาลบันทึกวา จะสืบพยานหลักฐานใดบางก็ได
หากขอเท็จจริงตามทางไตสวนฟงไดตามที่ผูรองกลาวอาง และมีพฤติการณ
อันนาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของผูเสียหาย และคําขอให
ศาลสั่งคุมครองสวัสดิภาพอยูภายใตวิธีการและมาตรการที่กฎหมายกําหนด ก็ใหศาล
สั่งคุมครองสวัสดิภาพตามคํารองขอหรือตามสมควรแกกรณี โดยคํานึงถึงการรักษา
ความสัมพัน ธอั นดี ใ นครอบครั วหรื อ ประโยชนสูง สุด ของเด็ กเป น สําคั ญ ทั้งนี้ ให มี
กําหนดเวลาไมเกินหกเดือน
กรณีขอใหมีการคุมครองเด็กที่มีการปฏิบัติโดยมิชอบดวยกฎหมายวาดวย
การคุมครองเด็ก ศาลอาจมีคําสั่งใหผูปกครองตองปฏิบัติ หรือหามมิใหผูใดกระทํา

การตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กดวย
ก็ได
เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งใหผูรองซึ่งมีสวนกอใหเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัว เขารับคําปรึกษาแนะนํา หรือเขารับการอบรม หรือบําบัดรักษาหรือฟนฟู
ตามระยะเวลาที่กําหนด คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพเมื่อมีการปฏิบัติครบถวนแลวก็เปน
อันสิ้นสุด และกอนมีการปฏิ บัติครบถวน ผูถูกกลาวหาหรือผูร อง มีสิทธิยื่น คํารอ ง
ขอใหศาลมีคําสั่งยุติได
ใหแจงคําสั่ง ไปยังเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ผูถูกกลาวหามีถิ่น
ที่อยู หรือ ภูมิลําเนาในเขตอํ านาจเพื่อทราบตามแบบพิมพ คส. ๖ ที่กํ าหนดไวทาย
ขอบังคับของประธานศาลฎีกา ในกรณีศาลมีคําสั่งใหนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือกฎหมายวาดวยการคุ มครองเด็ ก หรือเจาพนั กงานอื่นติ ดตามกํากั บ
ใหผูถูกกลาวหาปฏิบัติตามคําสั่งศาลและกําหนดระยะเวลารายงานใหศาลทราบ ให
ศาลมีหนังสือแจงคําสั่งใหบุคคลดังกลาวทราบโดยใชแบบพิมพ คส. ๗ ที่กําหนดไว
ทายขอบังคับของประธานศาลฎีกา
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณาคดีตามมาตรา
๑๐ (๔) และ (๕) คือ คดีคุมครองสวัสดิภาพและ คดีอื่น ๆ ที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว เชน คดีตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
เด็กที่พึงไดรับความคุมครองสวัสดิภาพ (มาตรา ๔๐) ไดแก (๑) เด็กที่ถูก
ทารุณกรรม (๒) เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด (๓) เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการ
คุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติกรรมที่น าเชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมต อ
เด็กใหรีบแจง หรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก การแจงหรือรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทํา
โดยสุจริตยอมไดรับความคุมครองและไมตองรับผิดทั้งทางแพงและ ทางอาญา หรือ
ทางปกครอง (มาตรา ๔๑)
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
"ความรุ นแรงในครอบครัว" (มาตรา ๓) หมายความวา การกระทําใด ๆ
ที่มุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาใน
ลัก ษณะที่นาจะกอ ให เกิ ดอั นตรายแกร างกายหรือ จิต ใจ หรือ สุข ภาพของบุค คลใน
ครอบครัว หรือบังคับ หรือใชอํานาจครอบงําผิดครองธรรมใหบุคคล ในครอบครัวตอง
กระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบแตไม
รวมถึง การกระทําโดยประมาท "บุคคลในครอบครัว" หมายความวา คูสมรส คูสมรส
เดิม ผูที่อยู กินหรื อเคยอยูกิ นฉันสามีภริ ยาโดยมิไ ดจดทะเบีย นสมรส บุ ตรบุญ ธรรม
สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัย และอยูในครัวเรือนเดียวกัน
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๗๒ ผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมี
สิทธิรองขอใหศาลเยาวชนและครอบครัวที่ตนมีถิ่นที่อยู หรือภูมิลําเนา หรือศาลที่มี
มูลเหตุดังกลาวเกิดขึ้น ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวได
ในกรณีที่ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวไมอยูในสภาพและวิสัยที่จะ
รองขอตามวรรคหนึ่งไดญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ พนักงานเจาหนาที่
องคการซึ่งมีหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชนตามกฎหมาย หรือองคการที่มีหนาที่
คุมครองสวัสดิภ าพเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ หรื อทุพพลภาพ ครอบครั ว
หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหายจะกระทําการแทนก็ได
ในกรณี ที่ปรากฏวาผูถู กกลาวหามีพฤติก ารณนาจะกอ ใหเกิด อันตรายแก
รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งคุมครอง
สวัสดิ ภ าพ โดยห ามผูถูก กลาวหาเสพสุร า หรือ สิ่ง มึนเมา เข าใกลที่อ ยูอ าศั ย หรื อ ที่

ทํางานของผูรอง ใชหรือครอบครองทรัพยสิน หรือกระทําการใดอันอาจนําไปสูความ
รุนแรงในครอบครัวเปนระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร (มาตรา ๑๗๔)
ใหศาลแจงคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพไปยังพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ
ที่ผูถู ก กลาวหา มีถิ่ น ที่ อ ยู ห รื อ มีภู มิลํา เนาในเขตอํ า นาจเพื่ อ ทราบ ในกรณี ที่ผูถู ก
กลาวหาจงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยไมมีเหตุอันสมควรศาลมี
อํานาจออกหมายจับผูถูกกลาวหามาขังจนกวาจะปฏิบัติ ตามคําสั่ง แตไมเกินกวา ๑
เดือน (มาตรา ๑๗๖)
จากกฎหมายจะเห็นวาความรุนแรงในครอบครัว ไมวาจะเปนครอบครัวที่จด
ทะเบียนสมรสกัน โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ถือวาอยูในอํานาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัวทั้งสิน และกฎหมายใหมยังใหอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวออกคําสั่ง
คุมครองสวัสดิภาพไมวาจะเกี่ยวกับเด็ก หรือสามีภริยาที่เปนบุคคลในครอบครัวใหมี
การปฏิบัติตามคําสั่งคุมครองและใหอํานาจศาลในการออกหมายจับมาขังเพื่อปฏิบัติ
ตามคําสั่งคุมครองดวย ซึ่งถือวาสภาพบังคับดังกลาวนี้จะทําใหผูที่ชอบกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวเกิดความกลัวอยูบางไมมากก็นอย
ดังนั้นเมื่อมีกฎหมายใหค วามคุมครองแลว ประชาชนทุก คนควรใชใหเกิ ด
ประโยชน อยาเห็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องครอบครัวใครครอบครัวมัน
อีกต อไป ควรชวยกั นสรางความเป นธรรมให แก สัง คมในทุกครอบครัว...ดวยความ
หวงใย
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