แผนผังการพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพ

ศาลที่มอี ํานาจพิจารณาคดีคมุ ครองสวัสดิภาพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ผูเสียหาย (ผูถูกกระทํา ดว ย
ความรุนแรงหรือเด็ก) มีถิ่นที่อยูหรือมีภูมิลําเนา
หรือศาลเยาวชนและครอบครัวที่ มูลคดีเกิด

ผูมสี ิทธิย่นื คํารองขอคุมครองสวัสดิภาพ
1. คดีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ไดแก
(ก) บุคคลในครอบครัวซึ่งถูกกระทําดวยความรุนแรง
เปนผูเสียหาย
(ข) ผูทําการแทนในกรณีที่บุคคลในครอบครัวซึ่งถูก
กระทําดวยความรุนแรงไมอยูในสภาพหรือวิสัยที่
จะรองขอได คือ ญาติ
พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ
พนักงานเจาหนาที่
องคการซึ่งมีหนาที่ใหความ
ชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายหรือองคกรซึ่งมี
หนาที่คมุ ครองสวัสดิภาพ
เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ
ผูพกิ ารหรือทุพพลภาพครอบครัวหรือประโยชนของ
ผูถูกกระทํา

2. คดีที่มกี ารปฏิบัติตอ เด็ก โดยมิช อบดว ยกฎหมาย
ไดแก
- เด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ไมรวมบรรลุนติ ิภาวะ
ดวยการสมรส หรือ
- ผูปกครองของเด็ก
ผูปกครอง หมายความวา บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรับบุตร
บุญ ธรรม และผูป กครองตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย
และหมายความรวมถึง พอ เลี้ย ง แมเ ลี้ยง ผูปกครองสวัสดิภาพ
นายจาง ตลอดจนบุคคลอื่นรับเด็กไวในอุปการะเลี้ยงดู หรือ ซึ่งเด็ก
อาศัยอยูดว ย
วิธียื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพยื่นได 2 วิธี
1. ยื่นคํารองขอเปนหนังสือตอศาล
2. แถลงดวยวาจา
* ในกรณีมเี หตุฉกุ เฉินสามารถขอดวยวาจาก็ได ผูรอง
สามารถยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพในเหตุฉกุ เฉินรวมไปกับ
คํารอ งขอคุมครองสวัสดิภาพได หรือจะยื่ นในเวลาใด ๆ ระหวา ง
ไตสวนก็ได

ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มีกลไกเครื่องมือ
ดําเนินการมากกวาในศาลจังหวัด และศาลแขวง
v มีศนู ยใหคาํ ปรึก ษาแนะนํา และประสานการประชุมเพื่อ
แกไขบําบัดฟนฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว
v มีนกั จิตวิทยา
v มีผูประนีประนอมคดีครอบครัว
v มีผูพิพากษาสมทบ

การเริ่มตน

โดย
1. ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ
ตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง บุคคลอื่นหรือองคกรรอง
ขอตามมาตรา 172 วรรคสอง
2. เด็กหรือผูปกครองรองขอกรณีมีการปฏิบัติตอเด็ก
โดยมิชอบดวยกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กตาม
มาตรา 174

เขตอํานาจ

ศาลที่ผูรองมีถิ่นที่อยู ภูมิลําเนา หรือมูลเหตุเกิดขึ้น
ตาม มาตรา 172 วรรคหนึ่ง และสงหมายใหผูถูก
กลาวหาทราบ

การไตสวน

ไตสวนโดยไมชักชา ตามมาตรา 173

การออกคําสั่ง
คุมครอง/
ทําคําสั่งคุมครอง
สวัสดิภาพ

1. ออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยหามผูถูกกลาวหา
กระทําการตามมาตรา 174 วรรคหนึ่ง/คําสั่งเปน
ที่สุด ตามวรรคสาม โดยศาลมีอํานาจกําหนดคา
อุปการะเลี้ยงดู/เงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตน
ระหวางมีคาํ สั่งคุม ครองสวัสดิภาพ ตามมาตรา 178 ได
2. ออกคําสั่งตอผูรอ งที่มีสวนกอใหเกิดความรุนแรง
ในครอบครัวตามมาตรา 175

ผลคําสั่ง

- แจงคําสั่งศาลไปยังเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามมาตรา 176
- เมื่อ ถูก กลา วหาหรือ ผูรอ งปฏิบัติต ามคํา สั่ง
คุมครองสวัสดิภาพแลว คําสั่งเปนอันสิ้นสุด ตาม
มาตรา 177 วรรคหนึ่ง แตมีสิทธิขอใหศาลมีคาํ สั่ง
ยุติการคุมครองสวัสดิภาพไดกอนครบกําหนด ตาม
มาตรา 177 วรรคสอง

การฝาฝนคําสั่ง

ศาลมีอํานาจออกหมายจับผูถูกกลาวหามาขังจนกวา
จะปฏิ บัติตามคําสั่ง แตไมเกินกวาหนึ่ง เดือน ตาม
มาตรา 176 วรรคสอง

“ความรุนแรงในครอบครัว”
หมายความวา การกระทํา ใด ๆ โดยมุงประสงคใหเ กิด
อันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือ สุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาใน
ลักษณะที่นา จะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม
ใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการ
กระทํา อยา งหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ แตไมรวมถึงการกระทําโดย
ประมาท
(มาตรา 3 พระราชบัญญัติคมุ ครองผูถูกกระทํา ดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550)
“ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรือละเวนการ
กระทําดวยประการใด ๆ จนเปนเหตุใหเด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือ
เกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอเด็ก การ
ใชเ ด็ก ใหกระทํา หรือประพฤติในลัก ษณะที่นา จะเปนอันตรายแก
รางกายหรือจิตใจหรือขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไมวา
เด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม
(มาตรา 4 พระราชบัญญัติคมุ ครองเด็ก พ.ศ.2546)
ปญหาการแกไขการใชค วามรุนแรงในครอบครัวมีค วาม
ละเอียดออน ซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิดมี ลักษณะ
พิเศษแตกตางจากการทํารายรางกายทั่วไป การมีกฎหมาย
คุม ครองผูถูก กระทํา ดว ยความรุน แรงในครอบครัว
โดยเฉพาะ จึง มี ความเหมาะสม มากกวา การใช
กระบวนการทางอาญา

คดีคมุ ครองสวัสดิภาพ ไดแก
1. คดีรองขอใหศาลคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทําดว ย
ความรุนแรงในครอบครัว ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูถูก กระทําดว ย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
2. คดีรองขอใหศาลคุมครองสวัสดิภาพในกรณีที่มกี าร
ปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบดวยกฎหมายตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก
พ.ศ.2546
“เด็ก ” หมายความวา บุคคลอายุต่ํา กวา 18 ป ไมร วม
บรรลุนติ ิภาวะดวยการสมรส
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม
ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันทสามีภรรยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส
บุตร ผูรับบุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่
ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน
(มาตรา 4 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553)
************************

จัดทําโดย

กลุมงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท 0-3731-6020
โทรสาร 0-3731-4753

การดําเนินคดีคุมครอง
สวัสดิภาพใน
ศาลเยาวชนและครอบครัว
ตาม
11.. พระราชบั
พระราชบัญ
ญญั
ญัตติคิคุมุมครองเด็
ครองเด็กก พพ..ศศ..2546
2546
22.. พระราชบั
พระราชบัญ
ญญั
ญัตติคิคุมุมครองผู
ครองผู ถู ถูกกกระทํ
กระทําาดดววยย
ความรุ
ความรุนนแรงในครอบครั
แรงในครอบครัวว พพ..ศศ.. 2550
2550
33.. พระราชบั
พระราชบัญ
ญญั
ญัตติศิศาลเยาวชนและ
าลเยาวชนและครอบครั
ครอบครัวว
และวิ
และวิธธีพีพิจิจารณาคดี
ารณาคดีเเยาวชนและครอบครั
ยาวชนและครอบครัวว
พพ..ศศ..2553
2553
44.. ขขออบับังงคัคับบของประธานศาลฎี
ของประธานศาลฎีกกาา ววาาดดววยย
วิวิธธีกีการดํ
ารดําาเนิ
เนินนคดี
คดีคคุมุมครองสวั
ครองสวัสสดิดิภภาพ
าพ
พพ..ศศ..2554
2554

