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-๒กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
“คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาการใด ๆ
ในทางศาลเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก หรื อ บุ ค คลในครอบครัว ซึ่ งจะต้ อ งบั งคั บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว
ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดี ได้แก่
๑. ศาลเยาวชนและครอบครัว และ
๒. ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
การเริ่มต้นคดี
การเริ่มต้นคดีเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ กระทาได้ ๒ กรณีคือ
๑.๑ กรณีตามมาตรา ๑๗๒ บุคคลที่สามารถนาคดีมาร้องต่อศาลได้มีดังต่อไปนี้
ก. ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
ข. ในกรณีผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะ
ต้ อ งขอให้ คุ้ ม ครองสวัส ดิ ภ าพได้ มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง บั ญ ญั ติ ให้ ญาติ พนั ก งานสอบสวน
พนักงานอัยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน องค์การซึ่งมี
หน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ครอบครัว หรือบุคคล
อื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายมีอานาจกระทาการแทนผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ได้
๑.๒ กรณีตามมาตรา ๑๗๙ หากมีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก ให้เด็กหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นร้องขอให้ศาลออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้
ข้อสังเกต
๑. การร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีกรณีคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นขั้นตอนวิธีการ
เพื่อสนับสนุนให้การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือเด็ก ซึ่งถูก
ปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้ถกู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามลาดับ มีผลบังคับใช้อย่างเป็ น
รูปธรรมยิ่งขึ้น
๒. ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิร้อง
ขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่ตนมีถิ่นที่อยู่ มีภูมิลาเนา หรือ มูลเหตุเกิดขึ้น เพื่อขอให้ศาลออก
คาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว
/๓. เนื่องจาก

-๓๓. เนื่องจากการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลเป็นรูปธรรม ดังนั้นการ
ตีความค าว่า “ผู้ ถูกระท าด้ว ยความรุน แรงในครอบครัว ” จึงควรนาบทนิยาม “ความรุนแรงใน
ครอบครัว” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นหลักในการพิจารณาตีความคาว่ า “ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ”
ในมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
๔. องค์การซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือองค์การซึ่งมี
หน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ครอบครัว ตามมาตรา
๑๗๒ วรรคสอง ไม่จาเป็นต้องเป็นองค์การที่ได้มกี ารจดแจ้งต่อศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา
๓๓
การไต่สวน
ตามมาตรา ๑๗๓ ให้ศาลทาการไต่สวนโดยมีชักช้าและไม่ต้องดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธพี ิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัด ถ้าศาลเห็นว่าผู้รอ้ งขอไม่ควรเผชิญหน้ากับผู้ที่
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทาด้วยความรุนแรง ศาลอาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกนอกห้องพิจารณาหรือ
ใช้วิธีการอื่นใดเพื่อลดการเผชิญหน้า และให้นาบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๑ มาบังคับ
ใช้แก่การไต่สวนโดยอนุโลม
ข้อสังเกต
เนื่องจากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กาหนดขั้นตอนวิธีการ รูปแบบ และระยะเวลาการไต่สวนเอาไว้จึงต้อง
รอข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการดาเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพของประธานศาลฎีกาตาม มาตรา ๑๗๑
เพื่อประกอบการพิจารณาและใช้เป็นแนวทางต่อไป
วิธีการยื่นคาร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ มี ๒ วิธี ได้แก่
๑. ยื่นคาร้องขอเป็นหนังสือต่อศาล
๒. แถลงด้วยวาจา
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
- ยื่นคาขอกรณีฉุกเฉินพร้อมคาร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
- ยื่นคาขอกรณีฉุกเฉินระหว่างไต่สวนคาร้อง หรือ
- กรณีเร่งด่วนจะแถลงด้วยวาจาต่อศาล
กรณีไม่มีเหตุฉุกเฉิน
- ส่งหมายนัดไต่สวน
- ศาลไต่สวนและมีคาสั่งทันที
/การวินิจฉัย

-๔การวินิจฉัยและทาคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของศาล
ตามมาตรา ๑๗๔ บัญญัติให้หากผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์น่าจะก่อให้เกิดอันตราย
แก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ให้ศาลมีอานาจออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
โดยห้ามผู้ถูกกล่าวหาเสพสุราหรือสิ่งมึนเมา เข้าใกล้ที่อยู่หรือที่ทางานของผู้ร้อง ใช้หรือครอบครอง
ทรัพย์สิน หรือกระทาการใดอันอาจนาไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖
เดื อ น และศาลอาจให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาเข้ า รั บ ค าปรึ ก ษาจากศู น ย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแนะน า หรื อ
สถานพยาบาล หรือหน่วยงานตามที่ศาลกาหนดได้ และให้คาสั่งคุ้มครองสวัสดิ ภาพเป็นที่สุด แต่ถ้า
พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปศาลมีอานาจสั่งแก้ไขคาสั่งเดิมได้
ตามมาตรา ๑๗๕ บัญญัติให้ เมื่อศาลเห็นว่าผู้ร้องมีส่วนก่อให้เกิดความรุนแรงใน
ครอบครัว และจาเป็น ต้องได้รับการช่วยเหลือบาบัด รักษา ศาลอาจสั่งให้ผู้ร้องเข้ารับการปรึกษา
แนะนาหรือเข้ารับการอบรมฟื้นฟูได้ภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แต่
ละกรณีว่าศาลจะกาหนดระยะเวลามากน้อยเพียงใด
ข้อสังเกต
๑. ตามมาตรา ๑๗๔ วรรคสาม บั ญ ญั ติ ให้ ค าสั่ งคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเป็ น ที่ สุ ด
จะอุทธรณ์หรือฎีกาไม่ได้ แต่ถ้าพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปศาลมีอานาจสั่งแก้ไขคาสั่งเดิมได้
๒. ตามมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ ง ให้ อ านาจศาลวิ นิ จ ฉั ย ถึ ง ตั ว ผู้ ร้ อ งได้ ด้ ว ยถึ ง
พฤติการณ์ของผู้ร้องต่างจากคดีทั่วไปที่จะวินิจฉัยเฉพาะส่วนตัวจาเลยหรือตัวผู้ถูกร้องเท่านั้น
ผลทางกฎหมายและการบังคับตามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามมาตรา ๑๗๖ บัญญัติให้ศาลแจ้งคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพไปยังเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจที่ผู้ถกู กล่าวหามีถนิ่ ที่อยู่หรือภูมิลาเนาในเขตอานาจเพื่อทราบ
ในกรณีผู้ถกู กล่าวหาจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยไม่มเี หตุ
อันสมควร ศาลมีอานาจออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาขังจนกว่าจะปฏิบัตติ ามคาสัง่ แต่ไม่เกินกว่า
หนึ่งเดือน ถ้าผู้ถกู กล่าวหาได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลอาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ถกู กล่าวหาปฏิบตั ิใน
ระหว่างการปล่อยชั่วคราวก็ได้
ตามมาตรา ๑๗๗ บัญญัติให้เมื่อผู้ถกู กล่าวหาหรือผูร้ ้องได้ปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขหรือ
คาสั่งคุม้ ครองสวัสดิภาพครบถ้วนแล้ว คาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นอันสิน้ สุด
ก่อนครบระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้รอ้ งมี
สิทธิยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งยุติการคุม้ ครองสวัสดิภาพได้
ตามมาตรา ๑๗๘ บัญญัติให้ในระหว่างมีคาสั่งคุม้ ครองสวัสดิภาพศาลจะกาหนดให้
ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่อกี ฝ่ายตามที่เห็นสมควรได้ ในกรณีไม่มกี ารจดทะเบียน
สมรสให้ศาลมีอานาจกาหนดเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะให้แก่ผู้เสียหาย
หรือสมาชิกในครอบครัวได้
/ข้อสังเกต

-๕ข้อสังเกต
๑. คาสัง่ คุ้มครองสวัสดิภาพมิใช่โทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๘ การออกหมายจับกรณีผู้ถูกกล่าวหาซึง่ จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ ามคาสัง่ คุ้มครองสวัสดิภาพ โดยไม่มี
เหตุอันสมควรตาม มาตรา ๑๗๖ วรรคสอง จึงไม่มีอายุความเนื่องจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่ง
นั้น การฝ่าฝืนยังมีต่อเนื่องตลอดเวลาจึงไม่มีจดุ เริ่มต้นนับเรื่องอายุความตามหมายจับ
๒. ตามมาตรา ๑๗๘ ศาลมีอานาจวินิจฉัยทั้งฝ่ายผูร้ ้องและผูถ้ ูกร้องให้เป็นฝ่ายต้อง
รับผิดจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ แม้ในกรณีทไี่ ม่ได้จดทะเบียนสมรสกันศาลก็มีอานาจให้ความ
คุ้มครองโดยกาหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบือ้ งต้นได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้เสียหายหรือสมาชิก
ในครอบครัวคนใดก็ได้
๓. คาว่า “สมาชิก” ในมาตรา ๑๗๘ จะหมายถึงบุคคลใดบ้าง มีขอบเขตกว้างขวาง
มากน้อยเพียงใด ก็ขนึ้ อยู่กับดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป
***********************

จัดทำโดยกลุ่มงำนบริกำรประชำชนและประชำสัมพันธ์
สำนักงำนประจำศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดมหำสำรคำม

