ศาลเยาวชนและครอบครั วจังหวัดชลบุรี
กลุ่มงานบริ การประชาชนและประชาสัมพันธ์
๐๓๘ - ๓๙๗๘๗๒ ต่ อ ๑๐๒

คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ หมายถึง คดีที่ฟ้องหรื อ
ร้องขอต่อศาลหรื อกระทําการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กหรื อบุคคลในครอบครัว ซึ่ งจะต้อง
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเด็ก กฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัวหรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กหรื อ
บุคคลในครอบครัว

คดีคุม้ ครองสวัสดิภาพตามข้อบังคับแห่ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ หมายถึง
คดี ๒ ประเภท
๑. คดีร้องขอให้ศาลคุม้ ครองสวัสดิภาพผูถ้ กู กระทํา
ด้วยความรุ นแรงในครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองผูถ้ กู กระทําด้วยความรุ นแรงใน
ครอบครัว
๒. คดีร้องขอให้ศาลคุม้ ครองสวัสดิภาพในกรณี ที่มีการ
ปฏิบตั ิต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองเด็ก
เขตอํานาจศาล ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มี
อํานาจพิจารณาคดีคุม้ ครองสวัสดิภาพ คือ
๑. ศาลที่ผเู ้ สี ยหายมีถิ่นที่อยู่
๒. ศาลที่ผเู ้ สี ยหายมีภูมิลาํ เนา
๓.ศาลที่มูลคดีเกิด

ผู้มีสิทธิร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่

การร้ องขอคุ้มครองสวัสดิภาพในเหตุฉุกเฉิน

๑.คดีที่ถูกกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัว ได้แก่

๑. ผูร้ ้องจะยืน่ คําร้องขอคุม้ ครองสวัสดิภาพใน
เหตุฉุกเฉิ นรวมไปด้วยกับคําร้องขอคุม้ ครอง
สวัสดิภาพ เพือ่ ให้ศาลมีคาํ สัง่ คุม้ ครองสวัสดิภาพ
โดยมิชกั ช้า หรื อ

๑) ผูถ้ กู กระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัวตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูถ้ กู กระทําด้วยความรุ นแรง
ในครอบครัว
๒) ผูก้ ระทําการแทน ได้แก่ ญาติ พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การซึ่งมีหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรื อองค์การที่
มีหน้าที่คุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ฯ
๒. คดีที่มีการปฏิบตั ิต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่
๑) เด็กหรื อผูป้ กครองของเด็ก
“ผูป้ กครอง” หมายความว่า บิดามารดา
ผูอ้ นุบาล ผูร้ ับบุตรบุญธรรม และผูป้ กครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และให้หมายความรวมถึง
พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผูป้ กครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจน
บุคคลอื่นซึ่ งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรื อซึ่ งเด็ก
อาศัยอยูด่ ว้ ย
๒) ผูก้ ระทําการแทน ในกรณี ที่เด็กหรื อ
ผูป้ กครองของเด็กไม่อยูใ่ นสภาพหรื อวิสัยที่จะร้องขอได้
เอง ซึ่ งได้แก่ ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การซึ่ งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย หรื อองค์การซึ่ งมีหน้าที่คุม้ ครอง
สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ฯ

๒.ยืน่ ในเวลาใด ๆ ระหว่างไต่สวนก็ได้ตามแบบ
พิมพ์ คส.๓
๓.หากมีเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วนไม่สามารถจัดทํา
คําร้องขอคุม้ ครองสวัสดิภาพในเหตุฉุกเฉิ นได้
ทัน ผูร้ ้องจะแถลงด้วยวาจาต่อศาล ก็ให้ศาลจด
ข้อความและให้ลงชื่อไว้แล้วรี บไต่สวนและมี
คําสัง่ ในทันที
การพิจารณา การออกคําสัง่ การยกเลิก
คําสัง่ หรื อการเปลี่ยนแปลงคําสัง่ คุม้ ครองสวัสดิ
ภาพในเหตุฉุกเฉิ นให้นาํ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘
และมาตรา ๒๖๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

แผนผังการพิจารณาคดีคุม้ ครองสวัสดิภาพ

การเริ่ มต้นคดี

เขตอํานาจศาล

กรณีผ้ถู ูกกระทําด้ วยความรุ นแรงในครอบครัว
๑. ผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัวร้อง
ขอตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
๒.บุคคลอื่นหรื อองค์การร้องขอตามมาตรา ๑๗๒
วรรคสอง รวมถึงกรณี ทีมีการปฏิบตั ิต่อเด็กโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเด็กตาม
มาตรา ๑๗๙
ศาลที่ผรู้ ้องมีถิ่นที่อยู่ ภูมิลาํ เนา หรื อมูลเหตุ
เกิดขึ้น ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง

การไต่สวน

การวินิจฉัย / ทําคําสัง่
คุม้ ครองสวัสดิภาพ

ไต่สวนโดยไม่ชกั ช้า ตามมาตรา ๑๗๓
๑. ออกคําสัง่ คุม้ ครองสวัสดิภาพโดยห้าม
ผูถ้ ูกกล่าวหากระทําการตามมาตรา ๑๗๔
วรรคหนึ่ง/คําสัง่ เป็ นที่สุด ตามมาตรา
๑๗๔ วรรคสาม
๒. ออกคําสัง่ ต่อผูร้ ้องที่ก่อให้เกิดความ
รุ นแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๗๕
-แจ้งคําสัง่ ศาลไปยังเจ้าพนักงาน/ผูร้ ้อง/
หรื อตามตํารวจ มาตรา ๑๗๖

ผลของคดี



ผูร้ ้องปฏิบตั ิตามคําสัง่ มาตรา ๑๗๗
วรรค ๑ และมาตรา ๑๗๗ วรรค ๒

ศาลมีอาํ นาจกําหนดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
เบื้องต้น ตามาตรา ๑๗๘
การฝ่ าฝื นคําสัง่

ศาลมีอาํ นาจออกหมายจับตาม
มาตรา ๑๗๖ วรรค ๒

