การดําเนินคดีคุมครองสวัสดิภาพ
คดีคุมครองสวัสดิภาพ คือ คดีที่ฟองหรือรองขอตอศาลหรือกระทําการใดๆในทางศาล
เกี่ ย วกั บ การคุ มครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ซึ่ ง จะตองบั ง คั บ ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพเด็กหรือ
บุคคลในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดียาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4

ศาลทีม่ ีอาํ นาพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพ
ไดแก ศาลเยาวชนและครอบครัวหรือ ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวที่
ผูเสียหาย
๑. มีถิ่นที่อยูหรือมีภูมิลําเนา หรือ
๒. ศาลที่มูลเหตุดังกลาวเกิดขึ้น
** ผูเสียหาย คือ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือเด็กที่ถูกปฏิบัติโดยมิชอบดวย
กฎหมาย **

เหตุในการรองขอคุมครองสวัสดิภาพ (โดยไมตองฟองเป!นคดี)
1. มีการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
2. มีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบดวยกฎหมายคุมครองเด็ก

ความรุนแรงในครอบครัว คือ
1. การกระทําใดๆโดยมุงประสงค?ใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือ สุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว
2. กระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกายจิตใจหรือสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว
3. การบังคับหรือใชอํานาจครอบงํา ผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทํา
การ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ
** แต"ไม"รวมถึงการกระทําโดยประมาท **
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การปฏิบัตติ อเด็กโดยมิชอบ
เชน 1. การกระทําอันเปBนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจเด็ก
2. การหนวงเหนี่ยวกักขังเด็ก
3. การนําเด็กไปเรขาย
4. การทอดทิ้งเด็กใหอดอยากหิวโหย
5. การบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ใหเด็กกระทําความผิด
6. การบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ใหเด็กเปBนขอทาน

บุคคลในครอบครัว คือ
1. คูสมรส คือ ชายและหญิงที่อยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส
2. คูสมรสเดิม คือ ชายและหญิงที่เคยจดทะเบียนสมรส ตอมาภายหลังไดจด
ทะเบียนหยา
3. ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยาโดยไมไดจดทะเบียนสมรส
4. บุตร คือ บุตรชอบดวยกฎหมายและบุตรนอกกฎหมาย
5. บุตรบุญธรรม
6. สมาชิกในครอบครัว เชน บิดา มารดา พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา
หรือมารดา ปูE ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา เปBนตน
7. บุคคลใดๆที่ตองพึงพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน
เด็ก (ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546)
คือ บุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ปJบริบูรณ?แตไมรวมถึงการบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส

การเริม่ ตนคดี
การเริ่มตนคดีเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ กระทําได 2 กรณี คือ
1. กรณีตามมาตรา 172 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดียาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กําหนดบุคคลที่สามารถนําคดีมารองตอศาล
ได ดังตอไปนี้
1.1 ผูถูกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว ตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง

-31.2 ในกรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมอยูในสภาพหรือวิสัยที่
จะรองขอใหคุมครองสวัสดิภาพได มาตรา 172 วรรคสอง บัญญัติให ญาติ พนักงาน
สอบสวน พนัก งานอัยการ พนักงานเจาหนาที่ องค?การซึ่งมีหนาที่ชวยเหลือ ประชาชน
องค?การที่มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ
ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน?ของผูเสียหาย มีอํานาจกระทําการผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวได
2. กรณีตามมาตรา ๑๗๙ หากมีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบดวยกฎหมายวาดวยการ
คุมครองเด็กใหเด็กหรือ ผูปกครองไดแก บิดา มารดา ผูอนุบาล ผูรับบุตรบุญธรรมและ
ผูปกครอง ตามป.พ.พ. รวมถึง พอเลี้ยงแมเลี้ยง ผูปกครองสวัสดิภาพ นายจาง หรือบุคคล
อื่นที่รับเด็กไวเลี้ยงดูหรือที่เด็กอยูดวย ของเด็กนั้นรองขอใหศาลออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ
ได

การยื่นคํารองขอและการยื่นคําใหการ
(1) ผูรองสามารถยื่นคํารองขอคุมครองสวัส ดิภาพเปBนหนังสือ หรือ มาแถลงดวย
วาจาตอหนาศาลก็ได
(2) กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ผูรองสามารถยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพในเหตุฉุกเฉิน
รวมไปกับ คํารองขอคุมครองสวัสดิภาพ เพื่อใหศาลมีคําสั่งโดยไมชักชา
(3) ผูถูกกลาวหาอาจยื่นคําใหการเปBนหนังสือหรือมาแถลงดวยวาจาตอหนาศาลก็ได

การไต"สวน
ตามมาตรา ๑๗๓ ใหศาลทําการไตสวนโดยมิชักชาและไมตองดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาความอาญาอยางเครงครัด ถาศาลเห็นวาผูรองขอไมควรเผชิญหนากับผูที่ถูก
กลาวหาวาเปBนผูกระทําดวยความรุนแรง ศาลอาจสั่งใหบุคคลดังกลาวออกนอกหองพิจารณา
หรือใชวิธีการอื่นใดเพื่อ ลดการเผชิญหนาและใหนําบทบัญญัติ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๑ มา
บังคับใชแกการไตสวนโดยอนุโลม สวนขั้นตอน วิธีการ รูปแบบ และระยะเวลาในการไต
สวนเปBนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยวิธีการดําเนินคดีคุมครองสวัส ดิภาพ
พ.ศ. 2554
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การวินจิ ฉัยและทําคําสัง่ คุมครองสวัสดิภาพ
ตามมาตรา ๑๗๔ บัญญัติใ หผูถูกกลาวหามีพฤติการณ?น าจะกอใหเกิด อันตรายแก
รางกาย จิตใจ หรือ สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งคุมครอง
สวัสดิภาพโดยหามผูถูกกลาวหาเสพสุราหรือสิ่งมึนเมา เขาใกลที่อยูหรือที่ทํางานของผูรอง ใช
หรือครอบครองทรัพย?สิน หรือกระทําการใดอันอาจนําไปสูความรุนแรงในครอบครัว ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน และศาลอาจใหผูถูกกลาวหาเขารับคําปรึกษาจากศูนย?ใหคําปรึกษา
แนะนํ า หรื อ สถานพยาบาล หรื อ หนวยงานตามที่ ศ าลกํ า หนดได และใหคํ า สั่ ง คุ มครอง
สวัสดิภาพเปBนที่สุด แตถาพฤติการณ?เปลี่ยนแปลงไปศาลมีอํานาจสั่งแกไขคําสั่งเดิมได
และตามมาตรา ๑๗๕ บัญญัติใหเมื่อศาลเห็นวาผูรองมีสวนกอใหเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัวและจําเปBนตองไดรับความชวยเหลือและบําบัดรักษา ศาลอาจสั่งใหผูรองเขารับการ
ปรึ ก ษาแนะนํ า หรื อ เขารั บ การอบรมหรื อ ฟUV น ฟู ไ ดภายในเวลาที่ ศ าลกํ า หนด ซึ่ งขึ้ น อยูกั บ
ขอเท็จจริงและพฤติการณ?แตละกรณีวาศาลจะกําหนดระยะเวลามากนอยเพียงใด

ผลทางกฎหมายและการบังคับตามคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ
ตามมาตรา ๑๗๖ บัญญัติใหศาลแจงคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพไปยังเจาพนักงานฝEาย
ปกครองหรือตํารวจที่ผูถูกกลาวมีถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาในเขตอํานาจเพื่อทราบ
ในกรณีผูถูกกลาวหาจงใจฝEาฝUนไมปฏิบัติตามคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยไมมีเหตุอัน
สมควร ศาลมีอํานาจออกหมายจับผูถูกกลาวหามาขังจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งแตไมเกินกวา
หนึ่งเดือน ถาผูถูกกลาวหาไดรับการปลอยชั่วคราว ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูถูกกลาวหา
ปฏิบัติในระหวางการปลอยชั่วคราวก็ได
มาตรา ๑๗๗ บัญ ญัติ ใหเมื่อ ผูถู ก กลาวหารือ ผูรองไดปฏิบั ติตามเงื่อ นไขหรื อ คํ าสั่ ง
คุมครองสวัสดิภาพครบถวนแลว คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพเปBนอันสิ้นสุด กอนครบระยะเวลา
ตามเงื่อนไขหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ผูถูกกลาวหาหรือผูรองมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่ง
ยุติการคุมครองสวัสดิภาพได
มาตรา ๑๗๘ บัญญัติใหในระหวางมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพศาลจะกําหนดใหฝEายที
ตองรับผิดจายคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกอีกฝEายตามที่เห็นสมควรได ในกรณีไมมีการจดทะเบียน
สมรสใหศาลมีอํานาจกําหนดเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข?เบื้องตนตามสมควรแกฐานะใหแก
ผูเสียหายหรือสมาชิกในครอบครัว

-5ขอสังเกต
1. คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพไมใชโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
18 การออกหมายจับกรณีผูถูกกลาวหาซึ่งจงใจฝEาฝUนไมปฏิบัติตามคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ
โดยไมมีเหตุอันควรตามมาตรา 176 วรรคสอง จึงไมมีอายุความ เนื่องจากการฝEาฝUนไม
ปฏิบัติตามคําสั่งศาลยังมีตอเนื่องตลอดเวลา จึงไมมีจุดเริ่มตนนับเรื่องอายุความ
2. ตามมาตรา 178 ศาลมีอํานาจวินิจฉัยทั้งผูรองและฝEายผูถูกรองใหเปBนฝEายตอง
รับผิดจายคาอุปการะเลี้ยงดูได แมในกรณีที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน ศาลก็มีอํานาจให
ความคุ มครองโดยกํ า หนดใหจายเงิ น ชวยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข? เ บื้ อ งตนได โดยจายใหแก
ผูเสียหายหรือสมาชิกในครอบครัวคนใดก็ได
3. คําวาสมาชิก ในมาตรา 178 หมายถึงบุคคลใดบาง มีขอบเขตกวางมากนอย
เพียงใด ขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาขอเท็จจริงเปBนเรื่องๆไป
....................................................................

