เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๗๑ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๗๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติศ าลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้ว ยวิธีการดําเนิน คดีคุ้มครอง
สวัสดิภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจมีคําสั่งให้คู่ความที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
ไม่ถูกต้อง ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
เว้น แต่ข้อที่ไม่ถูกต้องนั้นเกิดจากความจงใจหรือละเลยเพิกเฉยของคู่ความฝ่ายนั้น และทําให้คู่ค วาม
อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ
ข้อ ๔ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมออกประกาศกําหนดแบบพิมพ์ที่จําเป็นในการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมทั้งให้มีอํานาจปรับปรุงแบบพิมพ์ตามข้อบังคับนี้ให้เหมาะสมในกาล
ภายหน้าด้วย
ในกรณีที่ต้องมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดวิธีการนั้น
ข้อ ๕ คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพตามข้อบังคับนี้ หมายถึงคดี ๒ ประเภท คือ
๕.๑ คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๕.๒ คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพในกรณีที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้ว ย
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ข้อ ๖ ศาล
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ผู้เสียหาย
มีถิ่นที่อยู่หรือมีภูมิลําเนา หรือศาลที่มูลเหตุของคดีเกิดขึ้น
ศาลเยาวชนและครอบครั ว หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครั ว กลาง ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด
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หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

ผู้เ สี ย หาย หมายความว่ า ผู้ ถู ก กระทํ า ด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือเด็กผู้ได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ข้อ ๗ ผู้ร้อง
ผู้มีสิทธิร้องต่อศาล ได้แก่
ก. คดีที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๗.๑ บุ ค คลในครอบครั ว ซึ่ ง ถู ก กระทํ า ด้ ว ยความรุ น แรงตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๗.๒ ผู้กระทําการแทนในกรณีที่บุคคลตามข้อ ๗.๑ ไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอ
ได้เอง ซึ่งได้แ ก่ ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัย การ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การซึ่งมีหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือองค์การซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกกระทํา
ข. คดีที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๗.๓ เด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก
ผู้ปกครอง หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ
นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย
๗.๔ ผู้กระทําการแทน ตามข้อ ๗.๒
ข้อ ๘ การยื่นคําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพและบัญชีระบุพยาน
ผู้ร้องอาจยื่นคําร้องขอเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ คส. ๑ หรือมาแถลงด้วยวาจา เพื่อให้ศาล
บันทึกไว้ตามแบบพิมพ์ คส. ๒ ก็ได้
ผู้ ร้ อ งจะยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยานพร้ อ มกั บ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอ หรื อ จะแถลงให้ ศ าลบั น ทึ ก ว่ า จะสื บ
พยานหลักฐานใดบ้างก็ได้
ข้อ ๙ การร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพในเหตุฉุกเฉิน
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ผู้ร้องจะยื่นคําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพในเหตุฉุกเฉินรวมไปด้วยกับคําร้อง
ขอคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยมิชักช้า หรือจะยื่นในเวลาใด ๆ ระหว่าง
ไต่สวนก็ได้ตามแบบพิมพ์ คส. ๓ ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้
หากมีเ หตุจํา เป็น เร่ งด่ว นไม่สามารถจั ด ทําคํา ร้องขอคุ้มครองสวั สดิภาพในเหตุฉุกเฉิ น ได้ทั น
ผู้ร้องจะแถลงด้วยวาจาต่อศาล ก็ให้ศาลจดข้อความและให้ลงชื่อไว้แล้วรีบไต่สวนและมีคําสั่งในทันที
การพิจารณา การออกคําสั่ง การยกเลิกคําสั่งหรือการเปลี่ยนแปลงคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ในเหตุฉุกเฉินให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๑๐ การส่งหมายเรียก สําเนาคําร้องขอ และวันนัดไต่สวน
ให้ศาลส่งหมายเรียกและสําเนาคําร้องขอพร้อมทั้งแจ้งวันนัดไต่สวนให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาโดยมิชักช้า
ทางไปรษณีย์ลงทะเบีย นตอบรับหรือไปรษณีย์ลงทะเบีย นตอบรับด่วนพิเศษหรือโดยเจ้าพนักงานศาล
หรือศาลจะกําหนดให้ส่งโดยวิธีอื่นก็ได้ โดยให้นําข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งคําคู่ความ
และเอกสารทางคดี พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใช้บังคับกับการส่งคําคู่ความและเอกสารในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ส่งโดยวิธีปิดหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๗๙
หากมี เ หตุ จํ า เป็ น ต้ อ งไต่ ส วนโดยมิ ชั ก ช้ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ ร้ อ งหรื อ บุ ค คล
ในครอบครั ว ศาลอาจมี คํ า สั่ ง ย่ น ระยะเวลาเพื่ อ ให้ ก ารส่ ง หมายเรี ย กและสํ า เนาคํ า ร้ อ งขอมี ผ ล
ก่อนกําหนดเวลาสิบห้าวันได้ล่วงพ้นไปแล้วก็ได้
ข้อ ๑๑ การยื่นคําให้การและบัญชีระบุพยาน
ผู้ถูกกล่าวหาอาจยื่นคําให้การเป็นหนังสือ หรือมาแถลงด้วยวาจาเพื่อให้ศาลจดบันทึกไว้ก็ได้
ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่น บัญ ชีร ะบุพ ยานพร้อมกับการยื่น คําให้การ หรือจะแถลงให้ศาลบัน ทึกว่า
จะสืบพยานหลักฐานใดบ้างก็ได้
ข้อ ๑๒ การไต่สวน
ให้ศาลไต่สวนพยานหลักฐานตามที่ผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาได้อ้างไว้ รวมถึงพยานหลักฐานอื่น
ที่ศาลเห็นว่าจําเป็นแก่คดี โดยมิต้องถือเคร่งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
หากผู้ถูกกล่าวหาได้รับสําเนาคําร้องแล้ว ไม่ยื่น คําให้การ ไม่ยื่น บัญชีร ะบุพ ยาน หรือจงใจ
ไม่มาศาลในวันไต่สวน ให้ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องและพยานหลักฐานอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
ในระหว่างการไต่สวน ถ้าศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่ควรเผชิญหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําด้วย
ความรุนแรง ศาลจะสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกนอกห้องพิจารณา หรือใช้วิธีการอื่นใดเพื่อลดการเผชิญหน้า
ก็ได้
การไต่สวนให้ กระทํ าเป็ น การลับ เฉพาะบุคคลที่เ กี่ย วข้ องกั บคดี หรื อ ที่ศาลอนุญ าตเท่านั้ น
จึงจะมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดี
ในการไต่สวนพยานบุคคล ให้ศาลแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะทําการไต่สวน
แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล แล้วจึงให้ผู้ร้อง ผู้ถูกกล่าวหาถามพยาน
เพิ่มเติม โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ถามก่อน
ข้อ ๑๓ คําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
หากข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนฟังได้ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างและมีพฤติการณ์อันน่าจะก่อให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของผู้เสียหาย และคําขอให้ศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพอยู่ภายใต้
วิธีการและมาตรการที่กฎหมายกําหนด ก็ให้ศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามคําร้องขอหรือตามสมควร
แก่กรณี โดยคํานึงถึงการรักษาความสัมพันธ์อัน ดีในครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุด ของเด็กเป็น สําคัญ
ทั้งนี้ ให้มีกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือน
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กรณีข อให้ มีการคุ้ม ครองเด็ก ที่มีก ารปฏิบัติ โ ดยมิ ชอบด้ว ยกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้ม ครองเด็ ก
ศาลอาจมีคําสั่งให้ผู้ปกครองต้องปฏิบัติ หรือห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็ก
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กด้วยก็ได้
เมื่อศาลเห็น สมควร ศาลอาจสั่งให้ผู้ร้องซึ่งมีส่ว นก่อให้เกิดความรุ นแรงในครอบครัว เข้ารับ
คําปรึกษาแนะนําหรือเข้ารับการอบรมหรือบําบัดรักษาหรือฟื้นฟูตามระยะเวลาที่กําหนด
คําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเมื่อมีการปฏิบัติครบถ้วนแล้ว ก็เป็นอันสิ้นสุด และก่อนมีการปฏิบัติ
ครบถ้วน ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ร้องมีสิทธิยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งยุติได้
ข้อ ๑๔ การแจ้งและบังคับตามคําสั่ง
เมื่อศาลมีคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือให้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
เบื้องต้นตามมาตรา ๑๗๘ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมให้ศ าลออกหมายแจ้งคําสั่ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยมิชักช้าตามแบบพิมพ์ คส. ๔ และ คส. ๕ ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้
ในการส่ ง หมายแจ้ ง คํ า สั่ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานศาลเป็ น ผู้ ส่ ง หากไม่ พ บผู้ ถู ก กล่ า วหาให้ ใ ช้
วิธีปิดหมาย หรือศาลอาจให้ส่งโดยวิธีอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคําสั่งศาลทันที
ให้แจ้งคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ไปยังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่ผู้ถูกกล่าวหามีถิ่นที่อยู่
หรือภูมิลําเนาในเขตอํานาจเพื่อทราบตามแบบพิมพ์ คส. ๖ ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้
ในกรณีศาลมีคําสั่งให้นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือเจ้าพนักงานอื่น
ติดตามกํากับให้ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติตามคําสั่งศาลและกําหนดระยะเวลารายงานให้ศาลทราบ ให้ศาลมี
หนังสือแจ้งคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยใช้แบบพิมพ์ คส. ๗ ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สบโชค สุขารมณ์
ประธานศาลฎีกา
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แบบพิมพ์คาํ ร้อง (คส.๑)
(คส.๑)
คําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ

คดีหมายเลขดํา............./๒๕.........
คดีหมายเลขแดง.........../๒๕.........
ศาล..............................................

วันที่.......... เดือน............................ พุทธศักราช ๒๕..........
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
……………..…………………………………………………………………………………….. ผู้ร้อง
ระหว่าง
................................................................................................................... ผู้ถูกกล่าวหา
เรื่อง ขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ข้าพเจ้า ............................................................................................ ผู้ร้อง/ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
เชื้อชาติ ....................... สัญชาติ ..................................... อาชีพ ....................................................................
เกิดวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ อายุ ............... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................
หมู่ที่ .......................... ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ............................................................
ใกล้เคียง ........................................ ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ ........................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........................................
ขอยื่นคําร้องว่า ........................................................................................ ผู้ถูกกล่าวหา
เชื้อชาติ ....................... สัญชาติ ..................................... อาชีพ ....................................................................
เกิดวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ อายุ ............... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................
หมู่ที่ .......................... ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ............................................................
ใกล้เคียง ........................................ ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ ........................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........................................
ผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกันอย่างไร ใส่ 9 หน้าข้อความที่ต้องการ
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว
ผู้ร้องหรือบุตรได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบจากผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.

________________________________
หมายเหตุ

๑. ให้ลงชื่อตัวและชื่อสกุลของตัวความระหว่างบรรทัดผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา
๒. ถ้าเป็นบุคคลอื่นร้องแทน ให้ลงชื่อตัวและชื่อสกุลหรือชื่อองค์การ ในช่อง “ข้าพเจ้า......” และระบุว่า ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
๓. ถ้าเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานอัยการให้ระบุตําแหน่ง ในช่อง “ข้าพเจ้า....” และระบุว่า
ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
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ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ ๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําขอท้ายคําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ขอศาลออกหมายเรี ย กตั วผู้ ถู ก กล่ า วหามาไต่ ส วนและมี คํ า สั่ ง บัง คั บ ให้ ผู้ ถู กกล่ า วหาปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ ๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ ๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ ๔ ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าได้ยื่นสําเนาคําร้องมาด้วย .................. ฉบับ และรอฟังคําสั่งอยู่
........................................................... ผู้ร้อง
........................................................... ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
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คําร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..........................................................................................................
ทนายความใบอนุญาตที่ ............................................ อยู่บ้านเลขที่ ............................... หมู่ที่ ................
ตรอก/ซอย .................................. ถนน ....................................... ใกล้เคียง ....................... ................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .......................................... โทรศัพท์ .....................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................................ โทรสาร ................................................................เป็นผู้เรียง
….................................................................... ผู้เรียง
คําร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า ................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ............................... ถนน.....................................
ใกล้เคียง ................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................
จังหวัด ......................................... โทรศัพท์ .................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................
โทรสาร ......................................................................................................................... เป็นผู้เขียนหรือพิมพ์
......................................................... ผู้เขียนหรือพิมพ์

________________________________
หมายเหตุ

๑. กรณีผู้เรียงไม่ใช่ทนายความให้ขีดฆ่าข้อความว่า “ทนายความใบอนุญาตที่” ออก
๒. ถ้าเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานอัยการให้ระบุชื่อ สกุล และตําแหน่งในฐานะผู้เรียง

18

แบบพิมพ์คาํ ร้อง (คส.๒)

(คส.๒)
คําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ด้วยวาจา

คดีหมายเลขดํา............./๒๕.........
คดีหมายเลขแดง.........../๒๕.........
ศาล..............................................

วันที่.......... เดือน............................ พุทธศักราช ๒๕..........
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
……………..…………………………………………………………………………………….. ผู้ร้อง
ระหว่าง
................................................................................................................. ผู้ถูกกล่าวหา
เรื่อง ขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ข้าพเจ้า ............................................................................................ ผู้ร้อง/ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
เชื้อชาติ ....................... สัญชาติ ..................................... อาชีพ ....................................................................
เกิดวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ อายุ ............... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................
หมู่ที่ .......................... ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ............................................................
ใกล้เคียง ........................................ ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ ........................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........................................
ขอสาบาน / ปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะให้ถ้อยคําด้วยความสัตย์จริงว่า
นาย / นาง / นางสาว.................................................................................................................ผู้ถูกกล่าวหา
เชื้อชาติ ....................... สัญชาติ ..................................... อาชีพ ....................................................................
เกิดวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ อายุ ............... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................
หมู่ที่ .......................... ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ............................................................
ใกล้เคียง ........................................ ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ ........................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........................................
ผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกันอย่างไร ใส่ 9 หน้าข้อความที่ต้องการ
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว
ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติโดยมิชอบต่อเด็กที่อยู่ในความปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................................................
พฤติการณ์ที่ผู้ถูกกล่าวหากระทํา ใส่ 9 หน้าข้อความที่ต้องการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว
ปฏิบัติโดยมิชอบต่อเด็กที่อยู่ในความปกครอง
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มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้ร้องประสงค์จะขอให้ศาลออกคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพดังนี้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ศาลได้อ่านให้ผู้ร้อง / ทําการแทนผู้ร้องฟังแล้วรับว่าถูกต้องจึงให้ลงชื่อไว้
(ลงชื่อ) .................................................. ผู้ร้อง / ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
(ลงชื่อ) .................................................. ผู้พิพากษา

คําสั่ง
พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้อง / ผู้ทาํ การแทนผู้ร้อง มาแถลงด้วยวาจา
น่าเชื่อว่า ผู้ถูกกล่าวหาอาจก่อเหตุตามที่ผู้ร้อง / ผู้ทําการแทนผู้ร้องแถลง จึงให้หมายเรียกมาไต่สวน
ไม่มีเหตุที่จะเรียกไต่สวน ให้ยกคําร้อง
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้พิพากษา
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แบบพิมพ์ (คส.๓)
(คส. ๓)
คําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ในเหตุฉกุ เฉิน

คดีหมายเลขดํา ............/๒๕ ......
คดีหมายเลขแดง ........../๒๕.......
ศาล..............................................

วันที่.......... เดือน............................ พุทธศักราช ๒๕..........
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
……………..…………………………………………………….…………………… ผู้ร้อง/ ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
ระหว่าง
..................................................................................................... ผู้ถูกกล่าวหา
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................
เชื้อชาติ ....................... สัญชาติ ..................................... อาชีพ ....................................................................
เกิดวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ อายุ ............... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................
หมู่ที่ .......................... ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ............................................................
ใกล้เคียง ........................................ ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ ........................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ .........................................
ขอยื่นคําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพในเหตุฉุกเฉิน ใส่ 9 หน้าข้อความที่ต้องการ ดังนี้
ผู้ร้ อง / ผู้ ทําการแทนผู้ ร้อ งกั บ ผู้ถู กกล่าวหาเป็ นบุ คคลในครอบครั วเดีย วกั น ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ผู้ ร้ อ งหรื อ บุ ต รได้ รั บ การปฏิ บั ติ โ ดยมิ ช อบจากผู้ ถู ก กล่ า วหาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองเด็ก
อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์กระทําความรุนแรงในครอบครัว / หรือปฏิบัติโดยมิชอบต่อเด็กที่อยู่
ในความปกครอง และมีพฤติการณ์น่าจะก่อเหตุดังกล่าวอีก
จึงขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินและออกคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพในเหตุฉุกเฉิน
เป็นการด่วน
ข้าพเจ้าได้ยื่นสําเนาคําร้องโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย .............. ฉบับ
และรอฟังคําสั่งอยู่
………………………………………............... ผู้ร้อง / ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
________________________________
หมายเหตุ ๑. ให้ลงชื่อตัวและชื่อสกุลของตัวความระหว่างบรรทัดผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา
๒. ถ้าเป็นบุคคลอื่นร้องแทน ให้ลงชื่อตัวและชื่อสกุลหรือชื่อองค์การ ในช่อง “ข้าพเจ้า......” และระบุว่า ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
๓. ถ้าเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานอัยการให้ระบุตําแหน่ง ในช่อง “ข้าพเจ้า....” และระบุว่า
ผู้ทําการแทนผู้ร้อง
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คําร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..........................................................................................................
ทนายความใบอนุญาตที่ ............................................ อยู่บ้านเลขที่ ............................... หมู่ที่ ................
ตรอก/ซอย .................................. ถนน ....................................... ใกล้เคียง ......................................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .......................................... โทรศัพท์ .........................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................................ โทรสาร ................................................................เป็นผู้เรียง
….................................................................... ผู้เรียง
คําร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า ................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ............................... ถนน.....................................
ใกล้เคียง ................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................
จังหวัด ......................................... โทรศัพท์ .................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................
โทรสาร ......................................................................................................................... เป็นผู้เขียนหรือพิมพ์
......................................................... ผู้เขียนหรือพิมพ์

________________________________
หมายเหตุ

๑. กรณีผู้เรียงไม่ใช่ทนายความให้ขีดฆ่าข้อความว่า “ทนายความใบอนุญาตที่” ออก
๒. ถ้าเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานอัยการให้ระบุชื่อ สกุล และตําแหน่งในฐานะผู้เรียง
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แบบพิมพ์ (คส.๔)
สําหรับศาลใช้
(คส. ๔)
หมายให้ปฏิบัติตามคําสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพ

คดีหมายเลขดํา ............/๒๕ ......
คดีหมายเลขแดง ........../๒๕ ......

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาล..............................................
วันที.่ ......... เดือน............................ พุทธศักราช ๒๕..........
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
……………..………………………………………………….............….…………………… ผู้ร้อง
ระหว่าง
................................................................................................................ ผู้ถูกกล่าวหา
หมายถึง .................................................................................................. ผู้ถูกกล่าวหา
ด้ว ย ......................................................................................................... ผู้ร้อง
ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ และศาลมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาขณะ….............................................................
.............................................................................................................................................................................
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยของผู้ร้อง / หรือ ..................................................
.............................................................................................................................................................................
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาเข้าใกล้ที่ทํางานหรือสถานประกอบอาชีพการงานของ ....................
.............................................................................................................................................................................
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาใช้หรือครอบครองทรัพย์สินดังนี้ ……………………………….….…………..
.............................................................................................................................................................................
ให้ผู้ถูกกล่าวหา / ผู้ร้องเข้ารับการปรึกษาแนะนําจาก ...............................................
.............................................................................................................................................................................
อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
เป็นเวลา .................. วัน ............ เดือน
เพราะฉะนั้น ให้................................................................................................... ผู้ถูกกล่าวหา
ปฏิบัติตามคําสั่งศาล นับตั้งแต่วันได้รับหมายนี้
........................................ ผู้พิพากษา
_______________________________________
คํ า เ ตื อ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม คํ า สั่ ง ศ า ล อ า จ เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ ถู ก จั บ แ ล ะ กั ก ขั ง ไ ว้ จ น ก ว่ า จ ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม คํ า สั่ ง ไ ด้
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗๖ วรรคสอง
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แบบพิมพ์ (คส.๕)
สําหรับศาลใช้
(คส. ๕)
หมายเปลี่ยนแปลง
คําสั่งคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

คดีหมายเลขดํา ........./๒๕ ......
คดีหมายเลขแดง ......./๒๕.......

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาล..............................................
วันที่.......... เดือน............................ พุทธศักราช ๒๕..........
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
หมายถึง .................................................................................................. ผู้ถูกกล่าวหา
ด้วย ......................................................................................................... ผู้ร้อง
บัดนี้ ศาลได้มีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดย ...................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
เพราะฉะนั้ น ให้.................................................................................. ผู้ ถูกกล่าวหา
ปฏิบัติตามคําสั่งศาล นับตั้งแต่วันได้รับหมายนี้
........................................ ผู้พิพากษา

___________________________
คํ า เตื อ น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ศาลอาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ถู ก จั บ และกั ก ขั ง ไว้ จนกว่ า จะปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ได้ ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗๖ วรรคสอง
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แบบพิมพ์ (คส.๖)
สําหรับศาลใช้
(คส. ๖)
หนังสือแจ้งคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ มาตรา ๑๗๖
ที่ ..................................................

ศาล ................................
วันที่ ...... เดือน .............. พ.ศ. ๒๕ .......

เรื่อง แจ้งคําสั่งศาล
เรียน (เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง / หรือตํารวจ)
ด้วยศาลได้มีคําสั่งในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ เมื่อวันที่ .......... เดือน .....................พ.ศ. ............
ในคดีหมายเลขดําที่ .............................../๒๕ ........... หมายเลขแดงที่ .........................................../๒๕ ...........
ระหว่าง .................................................................ผู้ร้อง .......................................................... ผู้ถูกกล่าวหา
โดยกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว / ปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก และศาลมีคําสั่งดังนี้
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาขณะ ..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยของผู้ร้อง / หรือ .................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาเข้าใกล้ที่ทํางานของ ........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาใช้หรือครอบครองทรัพย์สินดังนี้ ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ให้ผู้ถูกกล่าวหา / ผู้ร้องเข้ารับการปรึกษาแนะนําจาก ................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เป็นเวลา .................. วัน ............ เดือน
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ทราบตามพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗๖
ขอแสดงความนับถือ
( ..................................................... )
ผู้พิพากษา
_______________________________
หมายเหตุ ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก
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แบบพิมพ์ (คส.๗)
สําหรับศาลใช้
(คส. ๗)
หนังสือแจ้งคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ที่ ..........................................

ศาล ..................................
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ๒๕ ......

เรื่อง แจ้งคําสั่งศาล
เรียน (นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/พนักงานเจ้าหน้าที่)
ด้วยศาลได้มีคําสั่งในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ เมื่อวันที่ ....... เดือน .................พ.ศ. ............ ใน
คดีหมายเลขดําที่ ........................./๒๕ ........... หมายเลขแดงที่ ........................../๒๕ ........... ระหว่าง
............................................................... ผู้ร้อง ........................................................... ผู้ถูกกล่าวหา
โดยกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว /ปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก และศาลมีคําสั่งดังนี้
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาขณะ ..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยของผู้ร้อง / หรือ ............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาเข้าใกล้ที่ทํางานของ ...................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ห้ามผู้ถูกกล่าวหาใช้หรือครอบครองทรัพย์สินดังนี้ ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ให้ผู้ถูกกล่าวหา / ผู้ร้องเข้ารับการปรึกษาแนะนําจาก ................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เป็นเวลา .................. วัน ................ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อให้ (นักสังคมสงเคราะห์ / นักจิตวิทยา / พนักงานเจ้าหน้าที่) ติดตามและกํากับ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติตามคําสั่งศาล แล้วรายงานให้ศาลทราบเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว หรือรายงานให้ศาล
ทราบทุก ...... เดือนต่อครั้ง และได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหานําหนังสือนี้มาพบท่าน ในวันที่ ....... เดือน ................
พ.ศ. .... เวลา .................... นาฬิกา ณ สํานักงาน ......................................................แล้ว
ขอแสดงความนับถือ
( ..................................................... )
ผู้พิพากษา
ศาล ................................................
โทรศัพท์ .........................................
_______________________________________

หมายเหตุ ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก
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