
กระบวนการและกลไกคุม้ครอง
ป้องกนัสถาบนัครอบครวั

นายสาโรช นกัเบศร ์

อยัการอาวโุส ส านกังานคดเียาวชนและครอบครวั                        
(ศนูยอ์ยัการคุม้ครองสทิธเิด็ก เยาวชน และสถาบนัครอบครวั) 

ส านกังานอยัการสงูสดุ



หลักการและสาระส าคัญ
ของการส่งเสริมการพฒันา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว



หลักการส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 

ส่งเสริมและพฒันาครอบครัว(ม.๑๗) คุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๒๒)

การคุ้มครองบคุคลในครอบครัว

ให้ปลอดภัย/มีความสัมพนัธ์ท่ีดี

/ไม่มีความรนุแรงในครอบครัว/

ไมถ่กูกระท าด้วยความรนุแรงซ ้า  

การให้ความรู้ค าปรึกษาแนะน า(ป้องกัน)
-ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลในครอบครัว

-การด าเนินชีวิตคู่ การเล้ียงดบูตุร

-การประกอบอาชีพ การออมทรัพย์

-การคุ้มครองสวัสดิภาพ

-การอยู่ร่วมกันในสังคม สิทธิหน้าท่ีพลเมอืง



กระบวนการส่งเสริม

และพฒันาครอบครัว (ม.๑๗)

กลไกส่งเสริม

และพฒันาครอบครัว

การคุ้มครอง

สวัสดิภาพ

การให้ความรู้/ความเข้าใจ/ให้ค าปรึกษา

การอยู่ร่วม

กันในสังคม

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบคุคล

ในครอบครัว/

สิทธิหน้าท่ี/

ทรัพย์สิน/มรดก

ทักษะในการ

ด ารงชีวิตคู่

สิทธิหน้าท่ี

พลเมือง

ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
ศูนย์พฒันาครอบครัวในชมุชน

หน่วยงานรัฐ/องค์กรเอกชนเอกชนฯ

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

พนจ.ท่ีศาลส่ัง/ผอ.ศูนย์มอบหมาย

กระบวนการและกลไกส่งเสริมและพฒันาครอบครัว

คก.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองฯ
รมว.พม/รมว.มท/รมว.สธ



กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ กลไกคุ้มครองสวัสดิภาพ

การคุ้มครองสวัสดิภาพ

ผูถ้กูกระท าฯเอง

แจ้ง/รับแจ้ง

/ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง/

ดแูล/เยียวยา

บ าบัดฟ้ืนฟู

ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

ศูนย์พฒันาครอบครัวในชมุชน
หน่วยงานรัฐ/องค์กรเอกชนเอกชนฯ

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

พนจ./ผูท่ี้พบเห็นหรือทราบเหตุ

กระบวนการและกลไกคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๒๒-๒๔)

คก.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองฯ

ย่ืนค าร้องขอศาลส่ัง

คุ้มครองสวัสดิภาพ
รมว.พม/รมว.มท/รมว.สธ

การไกล่เกล่ีย

เชิงสมานฉันท์



ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมและพฒันาครอบครัว

สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบคุคลในครอบครัว

สนับสนนุเจ้าของสถานประกอบการด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนหลัก

ให้ความรู้เร่ืองสิทธิหน้าท่ีความเป็นพลเมอืงและความรู้อ่ืนท่ีส่งเสริมพฒันาครอบครัว

บทบาทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว (กรมสค./พมจ.)

ให้หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนหลัก

การพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว (ม.๑๗-๒๑)

สร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและพฒันาครอบครัวแก่หน่วยงานและประชาชน

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสพความยากล าบากให้เล้ียงดบูคุคลในครอบครัวได้



๔.ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๒๒,ม.๒๘-๓๕,ม.๓๗) 

๒.รับแจ้งเหต-ุตรวจสอบข้อเท็จจริง (ม.๒๔,ม.๔๐)

บทบาทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว (กรมสค./พมจ.)

๓.ศูนย์ฯ ขอศาลรอการพพิากษา (ม.๒๕-๒๖) 

การคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๒๒-๓๘) 

๑.แจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว (ม.๒๓,ม.๒๕)

๕.ผลการคุ้มครองสวัสดิภาพกับการด าเนินคดีอาญา (ม.๓๖)

๖.การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (ประโยชน์สงูสดุ ม.๒๗)



ผงักระบวนการและกลไกสหวิชาชีพประสานศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

ความรนุแรง คุ้มครองเด็ก(พรบ.คุ้มครองเด็ก)

บ้านพกัเด็ก,พนจ.,ศพค.,

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

ต ารวจ/ปกครอง/อัยการ/ศาลสถานพยาบาล oscc

ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

คุ้มครองสวัสดิภาพ

การด าเนินคดีอาญา

ท าตามแผน-นโยบาย

แผนหลัก แนวทาง

ประสาน/พฒันบคุคล

-ประเมิน/รายงานผล

รับแจ้ง/ประมวลข้อมลู
ส่งเสริมพฒันา    

ครอบครัว

ร้องทกุข์กล่าวโทษ

ย่ืนร้องขอศาล/ส่ังเอง

สอบสวน

อัยการ
ศาล

คุ้มครองบคุคลในครอบครวั

ยกฟ้อง/ลงโทษ/รอ/

บรรเทาโทษ ม.๓๖ 

ให้ความรู้ ค าปรึกษา 

ช่วยเหลือสงเคราะห์

คณะกรรมการฯ

ไกล่เกล่ียเชิงสมานฉันท์       



กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ
บคุคลในครอบครัว



ความรนุแรงในครอบครัว (ม.๔)
การกระท าใดๆท่ีบคุคลในครอบครัวได้กระท าต่อกันโดยเจตนาให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สขุภาพ เสรีภาพ หรือช่ือเสียง ของ
บคุคลในครอบครัว (เจตนาให้เกิด)

การกระท าใดๆท่ีบคุคลในครอบครัวได้กระท าต่อกันโดยเจตนา
ในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สขุภาพ 
เสรีภาพ หรือช่ือเสียง ของบคุคลในครอบครัว (น่าจะก่อให้เกิด)

บังคับ/ใช้อ านาจครอบง าผดิคลองธรรม ให้บคุคลในครอบครัว         
ต้องกระท าการ ไมก่ระท าการ หรือยอมรับการกระท า

โดยมิชอบ (บังคับ/ครอบง าผดิคลองธรรม)



ผูบ้พุการี/ผูสื้บสันดาน

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

บคุคลในครอบครัว (ม.๔)

บคุคลใดใดท่ีต้องพึง่พาอาศัย

และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

สายโลหิต

เดียวกัน

นิติสัมพนัธ์

ครัวเรือน

เดียวกัน

คู่สมรส/คู่สมรสเดิม/ ผูท่ี้อยู่กิน หรือ

เคยอยู่กินฉันท์สามภีรรยา/บตุรบญุธรรม



มีการกระท าความรนุแรงตามนิยามมาตรา ๔

เป็นบคุคลในครอบครัวตามนิยามมาตรา ๔
ท่ีมคีวามสัมพนัธ์ทางหน่ึงทางใด

สายโลหิตเดียวกัน/นิติสัมพนัธ์ตาม ม.๔/ครัวเรือนเดียวกัน

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

หลักพจิารณาความรนุแรงในครอบครัว



ตัวอย่างการพจิารณาความรนุแรงในครอบครัวตามพรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ ๒๕๖๒

ความรนุแรงในครอบครัว (สายโลหิต นิติสัมพนัธ์ ครัวเรือน)
ตา-ยาย

ภรรยา

บตุร 1

คู่สมรส

แต่งเข้า

สามี

ปู่-ย่า

ภรรยาไม่จดทะเบียน 

บตุร

บญุธรรม
คู่ชวิต

ผูบ้พุการี

คู่สมรส

แยกออก

ผูสื้บสันดาน

บตุร 2 บตุร 3บตุร บตุรจาก

สามีเดิม

ตา-ยาย

บคุคลท่ีต้องพึง่พาอาศัย

และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
บคุคลท่ีต้องพึง่พาอาศัย

และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน



๔.ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๒๒,ม.๒๘-๓๕,ม.๓๗) 

๒.รับแจ้งเหต-ุตรวจสอบข้อเท็จจริง (ม.๒๔,ม.๔๐)

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๒๒-๓๘)

๓.ศูนย์ฯ ขอศาลรอการพพิากษา (ม.๒๕-๒๖) 

บทบาทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว(กรมสค./พมจ.)

๑.แจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว (ม.๒๓,ม.๒๕)

๕.ผลการคุ้มครองสวัสดิภาพกับการด าเนินคดีอาญา (ม.๓๖)

๖.การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (ประโยชน์สงูสดุ ม.๒๗)



๑.การแจ้งเหตคุวามรนุแรงในครอบครัว (ม.๒๓,๒๕)

ผูพ้บเห็น
หรือทราบ      
ม.๒๓

ศูนย์
ส่งเสริมและ
คุ้มครอง
ครอบครัว

พนักงาน
สอบสวน/
พนักงาน
อัยการ   
(ม.๒๕)

พนักงานเจ้าหน้าท่ี

/ศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม พม.(ม.๒๓)

สจุริตได้รับการ

คุ้มครอง ม.๒๓

ห้ามโฆษณาเผยแพร่

ต่อสาธารณชน ม.๓๙



การคุ้มครองผูแ้จ้งเหต ุ(ม.๒๓ ว.๒)

กระท าโดย
สจุริต

ไม่ต้องรับ
ผดิแพง่/
อาญา/
ปกครอง

ได้รับ
ความ

คุ้มครอง



กระบวนการท่ีผูพ้บเห็นหรือทราบเหตุแจ้ง (ม.๒๓-๒๔)

ผูท่ี้ทราบ
แจ้ง
ข้อมลู/
ข่าวสาร 
เพือ่ให้การ
คุ้มครอง
สวัสดิภาพ

พนักงานเจ้า
หน้าที/             

ฝ่ายปกครอง  
/ต ารวจ/ศูนย์
ช่วยเหลือ
สังคม  /

กระทรวงพม.   
/ศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครอง
ครอบครัว

โดยวาจา/
หนังสือ/
โทรศัพท์/
วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิค
/วิธีการอ่ืน

ใด

ศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครอง
ครอบครัว
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
ความรนุแรง
ในครอบครัว 
โดยไมชั่กช้า



๒.การรับแจ้งเหต/ุตรวจประเมินข้อเท็จจริง (ม.๒๔,๔๐)

เข้าไปใน
เคหสถาน
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง/
ค้นหาและช่วย
ผูถ้กูกระท าฯ

ศูนย์
ส่งเสริมและ
คุ้มครอง
ครอบครัว มีหนังสือเรียก

ผูท่ี้เก่ียวข้อง
มาให้

ข้อเท็จจริง/
ส่งเอกสาร/
ประเมินผล

พนักงาน

เจ้าหน้าท่ี



บทบาทกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการคุ้มครองสวัสดิภาพ

การด าเนินคดีอาญา

พนักงานสอบ

สวน(ม.๒๕)

พนักงานอัยการ

(ม.๒๕)

ศาลเยาวชน

และครอบครัว(ม.๒๘)

แจ้งศูนย์/ส่ง

ส าเนาค าร้อง

ทกุข์กล่าวโทษ

แจ้งศูนย์

(ปรึกษา/ประนอม/

ย่ืนค าร้องขอศาล 

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ/

ส่ังจับผูฝ่้าฝืนไมป่ฏิบติั

) ตามค าส่ัง ขังไมเ่กิน๑ด.           

หัวหน้าศูนย์ขอศาลรอ 

พพิากษา(ม.๒๕-๒๖)

ศาลรอศาลไม่รอ
เป็นภัย

ร้ายแรง

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

ส่งค าส่ัง

คุ้มครอง

การคุ้มครองสวัสดิภาพ

พพิากษา ผลปฏิบัติ



หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

ศาลพพิากษาโดยไม่รอ

(ม.๒๕ ว๔)

ศาลรอการพพิากษา 

(ม.๒๖)

พฤติการณ์เป็นภัยร้ายแรง

ไม่เป็นประโยชน์

ต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ศูนย์ฯ ส่งค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ

และผลการปฏิบติัตามค าส่ัง

คุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาล

๓.ขอต่อศาลท่ีพจิารณาคดีอาญารอการพพิากษา(ม.๒๕-๒๖) 

ย่ืนค าขอต่อศาลท่ีพจิารณาคดีให้รอการพพิากษาไว้ก่อน



บทบาทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว(กรมสค./พมจ.)

คุ้มครองสวัสดิภาพ

เบื้องต้น ม.๒๒

ย่ืนค าร้องขอศาลเยาวชน

คุ้มครองสวัสดิภาพม.๒๘

ผอ.ศูนย์ฯส่ัง

คุ้มครองสวัสดิภาพ ม.๓๗

รับแจ้งเหต/ุรวบรวม

ข้อเท็จจริง/เยียวยา/

บ าบัดฟ้ืนฟู/ไกล่เกล่ีย

-ใช้หมวด ๑๕ พรบ.

ศาลเยาวชนฯ โดยอนโุลม

-ส่ังมาตรการตาม ม.๒๙

กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ผอ.ส่ัง

ม.๒๙(๓)(๕)(๖)(๙)ช่ัวคราว

แล้วรายงานศาลใน ๔๘ ชม.

๔.ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๒๒,ม.๒๘-๓๕,ม.๓๗) 

ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพผูถ้กูกระท าฯ



ศาลส่ังคุ้มครองไมเ่กิน๑ปี/เสนอข้อมลูทางการแพทย์มากกว่า๑ปี

ศาลอาจให้ศูนย์ พนจ.ก ากับติดตามรายงานต่อศาล

ศูนย์ย่ืนค าร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนฯ

ศูนย์ฯร้องขอศาลเยาวชนฯส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ

ศาลอาจส่ังยุติการคุ้มครองสวัสดิภาพ/เปล่ียนแปลงค าส่ัง

ศูนย์ฯขอคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๒๘-๓๕) 

ศาลอาจสอบถามผูก้ระท าผูถ้กูกระท าและผูท่ี้เก่ียวข้อง
ศาลออกหมายจับผูฝ่้าฝืนค าส่ังขังไมเ่กิน๑เดือน

ใช้หมวด ๑๕ พรบ.ศาลเยาวชนฯ โดยอนโุลม
ขอให้ศาลส่ังมาตรการตาม ม.๒๙

ศาลอาจให้ศูนย์ด าเนินการคุ้มครองช่วยเหลือผูถ้กูกระท าฯ



ย่ืนค าร้องขอตามมาตรา ๑๗๒-๑๗๙ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ

ห้ามก่อเหตย่ัุวยุ/เข้าใกล้หรือเข้าไปในท่ีอยู่อาศัย ให้ออกจากท่ีอยู่อาศัยของผูถ้กูกระท า

รับการบ าบัดฟ้ืนฟู(๖)/ให้ส่งมอบอาวุธใดๆ(๙)

ห้ามเสพสรุาส่ิงเสพติด(๓)/ห้ามก่อเหตเุดือดร้อนร าคาญคุกคามติดตามสะกดรอย

ศูนย์ฯขอศาลเยาวชนฯส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ

ถ่ายภาพโทรศัพท์ส่งข้อความ(๕) ให้ผูก้ระท าเข้ารับการปรึกษาทางจิตวิทยาสังคม

มาตรการท่ีศูนย์ฯขอให้ศาลส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ(ม.๒๙)

ให้ผูก้ระท าฯไปพบพนจ./ท าทัณฑ์บน//ชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทกุข์

ขอให้ศาลส่ังถอนอ านาจผูป้กครอง/ผูอ้นบุาล/ผูพ้ทัิกษ์ของผูถ้กูกระท าฯ



ให้ผูก้ระท าเข้ารับการปรึกษาทางจิตวิทยาสังคม

เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู ๒๙(๖)/ให้ส่งมอบอาวุธใดๆ ๒๙(๙)

ศูนย์ฯด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๒๙,ม.๓๗)

ห้ามเสพสรุาส่ิงเสพติด ๒๙(๓)/

ห้ามก่อเหตเุดือดร้อนล าคาญ คุกคามติดตามสะกดรอย

ถ่ายภาพ โทรศัพท์ส่งข้อความ ๒๙(๕)

มาตรการท่ีผอ.ศูนย์ฯส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพได้เอง(ม.๓๗)



ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วนตามม.๒๙,๓๗

(๑) ม.๒๙๕ และลหโุทษ

ท่ีเก่ียวกับความรนุแรง
(๒) 

คดีอาญาท่ีมโีทษ

(๓) Battered

Person Syndrome

ยอมความได้
รอการลงโทษ

รอการก าหนดโทษ

บรรเทาโทษไมเ่กินก่ึง

ลงโทษน้อยกว่า

ท่ีกฎหมายก าหนด

ไว้เพยีงใดก็ได้   

๕.ผลการคุ้มครองสวัสดิภาพกับการด าเนินคดีอาญา (ม.๓๖)



ผลของการปฏิบติัตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน

เป็น
ความผดิ
อันยอม
ความได้

ท าร้ายร่างกายอันตรายแก่กาย,จิตใจ ม.๒๙๕

ชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ ม.๓๗๙

ประมาทเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กาย,จิตใจ ม.๓๙๐

ใช้ก าลังท าร้ายไม่ถึงอันตรายแก่กาย,จิตใจ ม.๓๙๑

ท าให้ผูอ่ื้นตกใจกลัว, ขู่เข็ญให้กลัว ม.๓๙๒, 
รังแกข่มเหงผูอ่ื้น, ท าให้เดือดร้อน ม. ๓๙๗
ดหูมิน่ผูอ่ื้นซ่ึงหน้า, โฆษณา ม.๓๙๓

ทารณุต่อเด็กไม่เกิน ๑๕ ปี, คนป่วยเจ็บ, คนชรา ม. ๓๙๘



ผลของการปฏิบติัตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน (ต่อ)

คดีอาญา
หรือ           
มีโทษ  
ทางอาญา

ให้ศาลรับฟัง และน ามาประกอบการพจิารณา

ในการรอการลงโทษ หรือ รอการก าหนดโทษ 
ตามปอ.ม.๕๖

เป็นเหตุการบรรเทาโทษ ปอ. ม.๗๘



ผลของการปฏิบติัตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน (ต่อ)

Battered

Person 

Syndrome

ผูก้ระท าถกูกระท าความรนุแรง/                 
ถกูกระท าโดยมิชอบ
กระท าซ ้ากันอย่างต่อเน่ืองยาวนานจน
กระทบกระเทือนจิตใจรนุแรง

ได้ย่ืนค าแถลงประกอบการพจิาณาของศาล   
คดีอาญา

ศาลจะลงโทษผูน้ั้นน้อยกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดเพยีงใดก็ได้



การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต ่ากว่า ๑๘ ปีในครอบครัว

เด็กเป็นผูก้ระท าความรนุแรง

คุ้มครองตาม

พรบ.ส่งเสริม

คุ้มครองตาม

พรบ.คุ้มครองเด็ก

คุ้มครองตาม

พรบ.ส่งเสริม

หมวด ๖

(ม.๒๒-๓๙)

มาตรการคุ้มครอง

เด็กถกูทารณุกรรม

ม.๔๑-๔๓

หมวด ๖

(ม.๒๒-๓๙)

คุ้มครองตาม

พรบ.คุ้มครองเด็ก

๖.การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (ประโยชน์สงูสดุ ม.๒๗) 

มาตรการคุ้มครอง

เด็กท่ีเส่ียงต่อการ

กระท าผดิ ม.๔๔

เด็กท่ีถกูกระท าความรนุแรง



โครงสร้างพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

มาตรการคุ้มครองเด็กต ่ากว่า๑๘ ปี ผูม้ีหน้าท่ีคุ้มครองเด็ก

สงเคราะห์
คุ้มครอง

สวัสดิภาพ

ผูม้ีหน้าท่ีคุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็ก

ด าเนินคดี

เด็กยากไร้

ผูป้กครอง

ไมเ่หมาะ

เด็ก

เส่ียง

ท าผดิ

ถกู

ทารณุ

กรรม

บิดามารดา

ผูป้กครอง

ปลัดกระทรวง,ผวจ

ผ.กทม,นายอ าเภอ,

ผข,ผ.อบต,ผ.อบจ

นายกเทศมนตรี

พนักงาน

เจ้าหน้าท่ี

ท่ี รมต.พม.

แต่งต้ัง

เด็กตาม

กฎ กท.พม

ส่งเสริมความ

ประพฤติ



เด็กท่ีถกูทารณุกรรม

ถกูกระท า

ผดิทางเพศ

ถกูท าให้

เส่ือมเสีย

เสรีภาพ

ถกูใช้ให้ท า

ในส่ิงท่ีน่าเป็น

อันตราย

แก่กาย

หรือจิตใจ

ถกูท าให้เกิด

อันตราย

แก่กาย

หรือจิตใจ

ถกูใช้ให้ท า

ในส่ิงท่ีน่าขัด

ต่อกฎหมาย

หรือศีลธรรม

** ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม **



กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กถกูทารณุกรรม

ตรวจร่างกายและจิตใจ (ม.๔๒)

เด็กถกูทารณุกรรม (ความรนุแรง)

สืบเสาะพนิิจเด็กและครอบครัว (๗/๓๐วัน)

ก าหนดวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสม (ระเบียบคดช.)

พนจ.รับแจ้ง-ตรวจค้นและแยกเด็ก (ม.๔๑)

สถานแรกรับ

สถานสงเคราะห์

สถานพฒันาฟ้ืนฟู

สถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพ

คืน

ผูป้กครอง

ขอศาลส่ัง

ป้องกัน

กระท าซ ้า

(ม.๔๓)

ผดิ ม.๒๖/ป.อาญา



กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ป้องกันญาติ/ผูป้กครองท าทารณุกรรมเด็กซ ้า (มาตรา ๔๓)

กรณีท่ีมกีารฟ้องคดีอาญา
กรณียังไม่มกีารฟ้องคดีอาญา

หรือไม่ฟ้องคดีอาญา

ศาลเยาวชนและครอบครัว

ห้ามเข้า

เขตก าหนด

/ห้ามเข้า

ใกล้ตัวเด็ก 

คุมความ

ประพฤติ

ห้ามกระท า

การทารณุ

ดังกล่าวอีก

ท าทัณฑ์บน

ตาม    

ม.๔๖,๔๗ 

ป.อาญา

คุมความ

ประพฤติ/

เรียกประกัน

***กรณีจ าเป็นเร่งด่วนศาลส่ังให้ต ารวจจับมาขังได้คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน



เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผดิ

ประกอบอาชีพ

ท่ีจะชักน าไป

ในทางผดิ

กฎหมาย

ศีลธรรม

ประพฤติตน

ไมส่มควร
อยู่ใน

ส่ิงแวดล้อม

ท่ีอาจน าไป

ในทางเสียหาย

สมาคมกับบคุคล

ท่ีอาจชักน าไป

ในทางผดิ

กฎหมาย

ศีลธรรม
กฎ

กระทรวง



เด็กท่ีประพฤติตนไมส่มควรตามกฎกระทรวง

(๑) ประพฤติตนเกเร หรือ ข่มเหงรังแกผู้อ่ืน (๒) มั่วสุมในลักษณะท่ีก่อ
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น (๓) เล่นการพนันหรือมั่วสุมในวการพนัน 
(๔) เสพสุรา สูบบุหร่ี เสพยาเสพติดให้โทษหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน 
เข้าไปในสถานท่ีเฉพาะเพื่อการจ าหน่ายหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
(๕) เข้าไปในสถานบริการ (๖) ซ้ือหรือขายบริการทางเพศ เข้าไปในสถาน
การค้าประเวณี หรือ เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี (๗) ประพฤติตนไปในทาง
ชู้สาวหรือส่อไปในทางลามกอนาจารในท่ีสาธารณะ (๘) ต่อต้านหรือท้าทาย
ค าส่ังสอนของผู้ปกครองจนไม่อาจอบรมส่ังสอนได้ (๙) ไม่เข้าเรียนใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ



เด็กท่ีอยู่ในสภาพท่ีจ าต้องได้รับการคุ้มครอง           
สวัสดิภาพ (ตามกฎกระทรวง)

เด็กท่ีอายุ
ไม่ถึง
เกณฑ์    
ต้องรับ
โทษทาง
อาญา

เด็กท่ีศาล 
หรือ

ผอ.สถาน
พนิิจ             
ส่งมา

คุ้มครอง
สวัสดิภาพ

เด็กท่ีประกอบ
อาชีพน่าจะเกิด
อันตรายแก่กาย/
จิตใจ   หรืออยู่ใน
บริเวณเส่ียง

อันตรายแก่กาย/
จิตใจ

เด็กอาศัยกับ 
คนท่ีมี

พฤติกรรม    
น่าสงสัยจะ

ประกอบอาชีพ  
ไม่สจุริต/
หลอกลวง
ประชาชน



กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเส่ียง (มาตรา ๔๔)

สงเคราะห์ – คุ้มครองสวัสดิภาพ(ผา่นปลัด/ผวจ.)

เด็กเส่ียงต่อการกระท าผดิ (มาตรา ๔๔)

คืนผูป้กครอง

สถาน

สงเคราะห์

พนจ.สอบถามเด็กและสืบเสาะพนิิจ

ระวังไม่ให้เด็ก

สถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพ
วางข้อก าหนด

ต้ังผูคุ้้มครอง

สวัสดิภาพ

สถานพฒันา

และฟ้ืนฟู

จัดให้เด็ก

ออกนอกท่ีอยู่อาศัยในเวลากลางคืน

คบหาบคุคลท่ีชักน าไปในทางเส่ือมเสีย

ได้รับการศึกษา

ประกอบอาชีพเหมาะสม
ท ากิจกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม

บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม

เข้าสถานท่ีจงูใจให้เด็กเสีย

กระท าการใดในทางเสียหาย



บทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการคุ้มครองเด็ก 
และ ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว

ผูใ้ดพบเหตุ/ทราบ/เช่ือว่ามีเหตคุวามรนุแรง
๑.แจ้งเหตตุ่อพนจ./ฝ่ายปกครองต ารวจ/ผูม้ีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก (ปลัดกระทรวง,ผวจ,ผ.กทม,ผ.เขต,นายอ าเภอ,นายก.
อบต,นายก.อบจ,นายกเทศมนตรี) (ม.๒๙,๔๑ พรบ.คุ้มครองเด็ก/
ม.๒๓ พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๖๒)
(กระท าโดยสจุริตไม่ต้องรับผดิทางแพง่,อาญา,ปกครอง)
๒. ห้ามเผยแพร่โฆษณาต่อส่ือสาธารณะ (เด็ก ม.๒๗/ม.๓๙)          

**จ า ๖ ด ปรับ ๖๐,๐๐๐ หรือท้งจ าท้ังปรับ



ผงัการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพรบ.ศาลเยาวชนฯ ม.๑๗๒-๑๗๙

ศาลเยาวชน   

และครอบครัว

ญาติ/พนจ./พนส./อัยการ/

องค์การ/บคุคลอ่ืนใด 

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ ไต่สวน ฉุกเฉิน

ผูก้ระท าความรนุแรง

นักสังคมฯ/

นักจิต/พนจ.

ผูถ้กูกระท าฯ/

เด็ก/ผูป้กครอง

แจ้งค าส่ัง

ห้ามเสพส่ิงมนึเมา

ผู้ถูกกร ะท า ด้ วยความรุน แรง  

ในครอบครัว/เด็กหรือผูป้กครอง

ยกค าร้อง

ห้ามเข้าใกล้ท่ีอยู่/งาน

ห้ามใช้/ครอบครอง

ทรัพย์สิน

ห้ามกระท าการท่ีเป็นเหตุ

รับค าปรึกษา

แนะน า

ติดตาม/ก ากับ/

รายงานศาล

รับค าปรึกษา/อบรม/

บ าบัด/ฟ้ืนฟู

ให้จ่ายค่าอุปการะเล้ียงด/ู  

เงินช่วยเหลือบรรเทาทกุข์
แก้ค าส่ัง จับ/ขัง ค าส่ังส้ินสดุ

ฝ่ายปกครอง 

/ต ารวจ

จับผูฝ่้าฝืนตาม

หมายศาลขังไม่

เกิน ๑ เดือน



การคุม้ครองเด็กในคดอีาญา



การคุ้มครองเด็กและผูห้ญิงในช้ันสอบสวน
การถามปากค าเด็กอายุไมเ่กินสิบแปดปีท่ีเป็นผูเ้สียหาย พยานหรือผูต้้องหา
ในการสอบสวน (ม.๑๓๓ ทวิ, ม.๑๓๔/๒)

การคุ้มครองเด็กอายุไมเ่กินสิบแปดปีท่ีเป็นผูเ้สียหาย หรือพยานในการช้ีตัว
บคุคล (ม.๑๓๓ ตรี)

การบนัทึกค าร้องทกุข์ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กอายุไมเ่กินสิบแปดปี                
(ม.๑๒๔/๑, ม.๑๓๓ ทวิ)

การตรวจตัวผูเ้สียหายหรือผูต้้องหาท่ีเป็นหญิง (ม.๑๓๒)

การถามปากค าหญิงท่ีถกูกระท าผดิทางเพศ (ม.๑๓๓)

การสืบพยานไว้ก่อน (ม.๒๓๗ ทวิ)



การคุ้มครองเด็กและผูห้ญิงในช้ันพจิารณาคดี

การสืบพยานไม่ให้เผชิญหน้าโดยตรงกับจ าเลย(ม.๑๗๒ ว ๓)

การคุ้มครองเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในการสืบพยาน         
(ม.๑๗๒ ตรี)

การต้ังทนายให้จ าเลยท่ีเป็นเด็กอายุไมเ่กินสิบแปดปี (ม.๑๗๓)

การพจิารณาเป็นการลับเพือ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน (ม.๑๗๗-๑๗๘)



การคุ้มครองพยานเด็กในช้ันพจิารณา(ม.๑๗๒ตรี) 

บทบาทอัยการในการสืบพยานท่ีเป็นเด็ก
•ขอให้ศาลใช้กระบวนการถามปากค าเด็ก และสืบพยานส าหรับ
เด็กตาม ป.วิ.อ.ม.๑๗๒ ตรี วรรคแรก-สอง (ศาลถามเอง/
ผา่นนักจิต-สังคม)
•ขอให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงของค าให้การเด็ก
ในช้ันสอบสวนและถือเป็นค าเบิกความช้ันศาลตาม ป.วิ.อ.      
ม.๑๗๒ ตรี วรรคสาม-ส่ี (กรณีท่ีจะเป็นผลร้ายกับเด็ก/       
กรณีไม่ได้ตัวพยานเด็กมาศาล)



ผงักระบวนการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การได้ตัวเด็ก/เยาวชนท่ีถกูกล่าวหาว่ากระท าผดิ

จบักุม ม.๖๙ ปรากฏตวั ม.๗๐

สบืเสาะ ๘๒ 

สอบสวน ม.๗๕

พนักงาน

สอบสวน

แจง้สถานพนิิจ 

อยัการ

ศาล

พพิากษาไม่พพิากษา

ท าแผนฟ้ืนฟ ู๙๐ ลงโทษ ยกฟ้องก าหนดเงือ่นไข ๑๓๒ วิธีการส าหรบัเดก็ ๑๔๒

ท าแผนฟ้ืนฟู ๘๖ 

แจง้ผูป้กครอง

ตรวจการจบั ม.๗๒,๗๓



มาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน/มาตรการแทนการฟ้อง/                 
แทนการพพิากษา/แทนการลงโทษ/เพือ่การปล่อยตัว

• ไต่สวนการจับกมุเด็ก ม.๗๒ (อายุกว่า ๑๐ ปี-ต ่ากว่า ๑๘ ปี)
• การสอบปากค าเด็ก ม.๗๕ (มีท่ีปรึกษากฎหมาย)
• ท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็ก ม.๘๖ (เบี่ยงเบนคดีก่อนฟ้อง)
• ท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็ก ม.๙๐ (เบี่ยงเบนคดีช้ันศาล)
• ก าหนดเง่ือนไขแทนการพพิากษา ม.๑๓๒
• มาตรการก ากับการพพิากษาปล่อยตัว ม.๑๓๘
• วิธีการส าหรับเด็ก ม.๑๔๒



การประสานสหวิชาชีพ
กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ในการคุ้มครองสวัสดิภาพ



บทบาทกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการคุ้มครองสวัสดิภาพ

การด าเนินคดีอาญา

พนักงานสอบ

สวน(ม.๒๕)

พนักงานอัยการ

(ม.๒๕)

ศาลเยาวชน

และครอบครัว(ม.๒๘)

แจ้งศูนย์/ส่ง

ส าเนาค าร้อง

ทกุข์กล่าวโทษ

แจ้งศูนย์

(ปรึกษา/ประนอม/

ย่ืนค าร้องขอศาล 

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ/

ส่ังจับผูฝ่้าฝืนไมป่ฏิบติั

) ตามค าส่ัง ขังไมเ่กิน๑ด.           

หัวหน้าศูนย์ขอศาลรอ 

พพิากษา(ม.๒๕-๒๖)

ศาลรอศาลไม่รอ
เป็นภัย

ร้ายแรง

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

ส่งค าส่ัง

คุ้มครอง

การคุ้มครองสวัสดิภาพ

พพิากษา ผลปฏิบัติ



หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

ศาลพพิากษาโดยไม่รอ

(ม.๒๕ ว๔)

ศาลรอการพพิากษา 

(ม.๒๖)

พฤติการณ์เป็นภัยร้ายแรง

ไม่เป็นประโยชน์

ต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ศูนย์ฯ ส่งค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ

และผลการปฏิบติัตามค าส่ัง

คุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาล

๓.ขอต่อศาลท่ีพจิารณาคดีอาญารอการพพิากษา(ม.๒๕-๒๖) 

ย่ืนค าขอต่อศาลท่ีพจิารณาคดีให้รอการพพิากษาไว้ก่อน



ศูนย์ฯ

ได้รับแจ้ง

/ความ

ปรากฏ

แก่ศูนย์ฯ   

ว่ามีคดี

อาญา

ศูนย์ฯ 

ด าเนินการ

คุ้มครอง

สวัสดิภาพ
(ต่อศาล
เยาวชน/

ศูนย์ส่ังเอง)

ศูนย์ฯ อาจย่ืนค าขอ

ต่อศาลคดีอาญา

เพือ่ให้รอการพพิากษา

จนกว่าได้รับรายงาน

ค าส่ังคุ้มครองสวัสดิ
ภาพของศาลม.๒๙ /

ค าส่ังของศูนย์ฯ ม.๓๗

ศาลรอ/                       
ศาลเห็นว่า
พฤติการณ์               
ร้ายแรง                              

ไม่เป็นประโยชน์
ในการปรับ
พฤติกรรม       

จะพพิากษาคดี
โดยไม่รอก็ได้

การเช่ือมโยงการคุ้มครองสวัสดิภาพกับคดีอาญา



การคุ้มครองสวัสดิภาพ

โดยค าส่ังศาล(ม.๒๓-๓๖)

การคุ้มครองสวัสดิภาพ โดย

ค าส่ังผอ.ศูนย์ฯ(ม.๓๗-๓๘)

ศาลส่ังคุ้มครองไมเ่กิน๑ปี/อาจให้ศูนย์ด าเนินการ

ศูนย์ฯรับแจ้งเหตุ/ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ศาลอาจให้ศูนย์ พนจ.ก ากับติดตามรายงานศาล

เย่ียวยารักษา/บรรเทาทกุข์/ไกล่เกล่ียสมานฉันท์
ย่ืนค าร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ/ส่ังมาตรการ

กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ผอ.ส่ัง

ม.๒๙(๓)(๕)(๖)(๙)ช่ัวคราว

ไกล่เกล่ียสมานฉันท์

รายงานศาล ๔๘ ชม.

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ/เปล่ียนแปลง/เพกิถอน

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบคุคลในครอบครัว(ม.๒๒-๓๘) 

ศาลอาจสอบถามผูก้ระท าผูถ้กูกระท าผูเ้ก่ียวข้อง
ศาลออกหมายจับผูฝ่้าฝืนค าส่ังขังไมเ่กิน๑เดือน

รับแจ้งเหต/ุตรวจสอบข้อเท็จจริง
เย่ียวยารักษา/บรรเทาทกุข์



ย่ืนค าร้องขอตามมาตรา ๑๗๒-๑๗๙ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ

ห้ามก่อเหตย่ัุวยุ/เข้าใกล้หรือเข้าไปในท่ีอยู่อาศัย ให้ออกจากท่ีอยู่อาศัยของผูถ้กูกระท า

รับการบ าบัดฟ้ืนฟู(๖)/ให้ส่งมอบอาวุธใดๆ(๙)

ห้ามเสพสรุาส่ิงเสพติด(๓)/ห้ามก่อเหตเุดือดร้อนร าคาญคุกคามติดตามสะกดรอย

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

ถ่ายภาพโทรศัพท์ส่งข้อความ(๕) ให้ผูก้ระท าเข้ารับการปรึกษาทางจิตวิทยาสังคม

มาตรการท่ีศูนย์ฯขอให้ศาลส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ(ม.๒๙)

ให้ผูก้ระท าฯไปพบพนจ./ท าทัณฑ์บน//ชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทกุข์

ขอให้ศาลส่ังถอนอ านาจผูป้กครอง/ผูอ้นบุาล/ผูพ้ทัิกษ์ของผูถ้กูกระท าฯ



ให้ผูก้ระท าเข้ารับการปรึกษาทางจิตวิทยาสังคม

เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู ๒๙(๖)/ให้ส่งมอบอาวุธใดๆ ๒๙(๙)

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

ห้ามเสพสรุาส่ิงเสพติด ๒๙(๓)/

ห้ามก่อเหตเุดือดร้อนล าคาญ คุกคามติดตามสะกดรอย

ถ่ายภาพ โทรศัพท์ส่งข้อความ ๒๙(๕)

มาตรการท่ีผอ.ศูนย์ฯส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพได้เอง(ม.๓๗)



ผลคดีอาญาท่ีปฎิบัติมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพครบตามม.๒๙,๓๗

ด าเนินคดีอาญา

(๑) ม.๒๙๕ 

และลหโุทษ

(๒) 

ความผดิอาญา

(๓) Battered

Person Syndrome

ยอมความได้
รอการลงโทษ

รอการก าหนดโทษ

บรรเทาโทษไมเ่กินก่ึง

ลงโทษน้อยกว่า

ท่ีกฎหมายก าหนด

ไว้เพยีงใดก็ได้   

ร้องทกุข์/กล่าวโทษ

สอบสวน

ฟ้องคดี

พพิากษา

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

ยก/ลงโทษ/รอ/บรรเทา

ผลการคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน (ม.๓๖)



ผลของการปฏิบติัตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน

เป็น
ความผดิ
อันยอม
ความได้

ท าร้ายร่างกายอันตรายแก่กาย,จิตใจ ม.๒๙๕

ชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ ม.๓๗๙

ประมาทเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กาย,จิตใจ ม.๓๙๐

ใช้ก าลังท าร้ายไม่ถึงอันตรายแก่กาย,จิตใจ ม.๓๙๑

ท าให้ผูอ่ื้นตกใจกลัว, ขู่เข็ญให้กลัว ม.๓๙๒, 
รังแกข่มเหงผูอ่ื้น, ท าให้เดือดร้อน ม. ๓๙๗
ดหูมิน่ผูอ่ื้นซ่ึงหน้า, โฆษณา ม.๓๙๓

ทารณุต่อเด็กไม่เกิน ๑๕ ปี, คนป่วยเจ็บ, คนชรา ม. ๓๙๘



ผลของการปฏิบติัตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน (ต่อ)

คดีอาญา
หรือ           
มีโทษ  
ทางอาญา

ให้ศาลรับฟัง และน ามาประกอบการพจิารณา

ในการรอการลงโทษ หรือ รอการก าหนดโทษ 
ตามปอ.ม.๕๖

เป็นเหตุการบรรเทาโทษ ปอ. ม.๗๘



ผลของการปฏิบติัตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน (ต่อ)

Battered

Person 

Syndrome

ผูก้ระท าถกูกระท าความรนุแรง/                 
ถกูกระท าโดยมิชอบ
กระท าซ ้ากันอย่างต่อเน่ืองยาวนานจน
กระทบกระเทือนจิตใจรนุแรง

ได้ย่ืนค าแถลงประกอบการพจิาณาของศาล   
คดีอาญา

ศาลจะลงโทษผูน้ั้นน้อยกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดเพยีงใดก็ได้



การด าเนินคดีอาญา
ในพรบ.ส่งเสริมการพฒันา

และคุ้มครองสถาบันครอบครัว



การด าเนินคดีอาญาในพรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ
การกระท าความผดิตามพรบ.ส่งเสริมการพฒันาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒
•ม.๔๓ ฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน 

-ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีเกิดเหตุ

-ด าเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้นช่ัวคราว

-ค้นเคหสถานหรือสถานท่ีเกิดเหตเุพือ่หาและช่วยเหลือผูถ้กูกระท า
ด้วยความรนุแรงในครอบครัว

(โทษ จ าไม่เกิน ๑ ปี ปรับ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐-หรือท้ังจ าท้ังปรับ)



การด าเนินคดีอาญาในพรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ
การกระท าความผดิตามพรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒
•ม.๔๔ ฐานไม่อ านวยความสะดวกการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน 

-ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีเกิดเหตุ

-ด าเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้นช่ัวคราว

-ค้นเคหสถานหรือสถานท่ีเกิดเหตเุพือ่หาและช่วยเหลือผูถ้กูกระท า
ด้วยความรนุแรงในครอบครัว

(โทษ ปรับ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐-)



การด าเนินคดีอาญาในพรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ

การกระท าความผดิตามพรบ.ส่งเสริมการพฒันาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒

•ม.๔๕ ฐานโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(โทษ จ าไม่เกิน ๖ เดือน ปรับ ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐-หรือท้ังจ าท้ังปรับ)

*หมายเหต*ุ “การกระท าความรนุแรงในครอครัว” พรบ.ส่งเสริมการ
พฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ได้ก าหนดให้
เป็นความผดิอาญา



กลไกในการคุ้มครองสวัสดิภาพ
บคุคลในครอบครัว



ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลัก แผนงาน มาตรการ และแนวทาง

ในการส่งเสริมการพฒันาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ

รายงานผลต่อครม.และรัฐสภาปีละหน่ึงคร้ัง/เสนอความเห็นและข้อสังเกตุ

ต่อครม.เก่ียวกับกฎหมายและบทบาทประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติ

ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลัก

ออกระเบยีบหรือประกาศเพือ่ประกาศตามพรบ.นี้/ต้ังอนกุรรมการ

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

บทบาทคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว(ม.๑๑)

ส่งเสริมให้มีการสนับสนนุ ประสานงาน ติดตามผล ช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ

เอกชนและภาคประชาสังคม/



บทบาทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว(พนจ)

ด าเนินคดีอาญา

คุ้มครองสวัสดิ

ภาพเบื้องต้น

คุ้มครองสวัสดิภาพ

ป้องกันกระท าซ ้า

ส่งเสริมการ

พฒันาครอบครัว

รับแจ้งเหตุ

รวมข้อเท็จจริง

เยียวยาฟ้ืนฟู

คุ้มครองสวัสดิภาพ

บคุคลในครอบครัว/

ย่ืนค าร้องขอศาลส่ัง 

ปรึกษาแนะน า

ให้ความรู้ความเข้าใจ           

ช่วยเหลือสงเคราะห์

ร้องทกุข์/กล่าวโทษ

สอบสวน

ฟ้องคดี

พพิากษา

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

ยก/ลงโทษ/รอ/บรรเทา

การส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองครอบครัว

คณะกรรมการฯ



บทบาทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

ศูนย์การเรียนรู้

ส่งเสริมพฒันาครอบครัว
ศูนย์กลาง

ประสานงาน

กับหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชน

ศูนย์การด าเนินการ

คุ้มครองสวัสดิภาพ

รับแจ้งเหต/ุรวบรวมข้อเท็จจริง

เยียวยา/บ าบัดฟ้ืนฟู/ไกล่เกล่ีย

ประนีประนอม/ย่ืนค าร้องขอศาล

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ

ปรึกษาแนะน า

ให้ความรู้ความเข้าใจ           

ช่วยเหลือสงเคราะห์

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองครอบครัว

คค.ส่งเสริม

การพฒันา

และคุ้มครอง

สถาบันคค.



ช่วยเหลือสนับสนนุงานด้านการส่งเสริมและพฒันาครอบครัว

การคุ้มครองสวัสดิภาพ

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

บทบาทศูนย์พฒันาครอบครัวในชมุชน(ม.๑๕-๑๖)

ช่วยเหลือสนับสนนุงานด้านการคุ้มครองครอบครัว

การป้องกันความรนุแรง



การคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๔๐) การส่งเสริม

พฒันาครอบครัว
รวบรวมข้อเท็จจริง/สาเหตุ

ประเมนิปัญหา/ประมวลผล

รายงานศูนย์/ปฎิบติัหน้าท่ี

ตามท่ีผอ.มอบหมาย/ศาลส่ัง

รับแจ้งเหตุ/เข้าไปในเคหสถาน

หรือสถานท่ีเกิดเหต/ุตรวจค้น

/มหีนังสือเรียกผูก้ระท า 

ผูถ้กูกระท า บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

มาให้ถ้อยค าหรือข้อเท็จจริง

ส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใด

ช่วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้น

เยียวยา/บ าบัดฟ้ืนฟู/แนะน า

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
บทบาทพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ฝ่ายปกครองและต ารวจ)

ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกับ

การส่งเสริมพฒันา 

สถาบนัครอบครัว

ตามท่ีศาลส่ัง/

ผอ.มอบหมาย



ผงับทบาทบคุลากรทางการแพทย์คุ้มครองผูถ้กูกระท าด้วยวามรนุแรงในครอบครัว

ความรนุแรง
พรบ.คุ้มครองเด็ก 

๒๕๔๖

บทบาทบคุลากรทางการแพทย์

คุ้มครองสวัสดิภาพ 

*แจ้งพนจ./ศูนย์ส่งเสริมฯ 

ศูนย่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

(ม.๒๓)

คดีอาญา

ผูก้ระท าแจ้งพนักงาน

สอบสวน

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและ

คุ้มครองสถาบันครอบครัว

เยียวยาฟ้ืนฟู กาย-จิต

ฟ้ืนฟูบ าบัด

ผูถ้กูกระท า

ตรวจรักษา

ปรึกษาแนะน า

เก็บเป็น

ความลับ

ม.๓๙



ผงับทบาทต ารวจในการขจัดความรนุแรงต่อเด็กและความรนุแรงในครอบครัว

ควารนุแรง พรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ

บทบาทต ารวจ/พนักงานสอบสวน

การบังคับใช้มาตรการ

คุ้มครองสวัสดิภาพ

*แจ้งศูนย์ ม.๒๓/ส่งส าเนาการร้องทกุข์

หรือการกล่าวโทษให้ศูนย์ ม.๒๕

*ร้องขอศาลส่ังคุ้มครอง เด็ก ม.๔๒,๔๓/

ผูถ้กูกระท าฯ ม.๑๗๒-๑๗๙

สนับสนนุ

สหวิชาชีพ          

ด าเนินคดีอาญาการคุ้มครอง

ป้องกันอาชญากรรม

และความรนุแรง
คุ้มครองในคดี

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖



ผงับทบาทอัยการในการขจัดความรนุแรงต่อเด็กและความรนุแรงในครอบครัว

ควารนุแรง พรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ

บทบาทพนักงานอัยการ

การบังคับใช้มาตรการ

คุ้มครองสวัสดิภาพ

*แจ้งศูนย์ ม.๒๓/ม.๒๕

*รอพพิากษาและผล (ม.๒๖,๓๖)

*ขอศาลคุ้มครองเด็ก(ม.๔๒,๔๓)

/ผูถ้กูกระท าฯ (ม.๑๗๒-๑๗๙)

สนับสนนุสห

วิชาชีพ           

ท่ีปรึกษา กม.        

/อบรม กม.

ด าเนินคดีอาญา

เผยแพร่อบรม

การป้องกัน-คุ้มครองสิทธิ 

และช่วยเหลือทางกฎหมาย

ไกล่เกล่ีย

คุ้มครอง

สิทธิ

ทางศาลปรึกษา

คุ้มครองในคดี

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖



ผงับทบาทศาลในการขจัดความรนุแรงต่อเด็ก และบคุคลในครอบครัว

ควารนุแรง พรบ.คุ้มครองด็ก ๒๕๔๖

บทบาทของศาลยุติธรรม

การคุ้มครองสวัสดิภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัว 

-ส่ังคุ้มครองเด็ก ม.๔๓

-ส่ังคุ้มครอง ม.๑๗๒,๑๗๙

-ส่ังคุ้มครอง ม.๒๘,๒๙-๓๕

ด าเนินคดีอาญา

-ศาลอาญา

-ศาลจังหวัด

-ศาลแขวง

-ศาลเยาวชนและครอบครัว                     

บคุคลในครอบครัว 

รอพพิากษาระหว่าง

คดี ม.๒๕,๒๖

บรรเทาโทษ ม.๓๖     



บทบาทกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การด าเนินคดีอาญา

พนักงานสอบ

สวน(ม.๒๕)

พนักงานอัยการ

(ม.๒๕)

ศาลเยาวชน

และครอบครัว(ม.๒๘)

แจ้งศูนย์/ส่ง

ส าเนาค าร้อง

ทกุข์กล่าวโทษ

แจ้งศูนย์

(ปรึกษา/ประนอม/

ย่ืนค าร้องขอศาล 

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ/

ส่ังจับผูฝ่้าฝืนไมป่ฏิบติั

) ตามค าส่ัง ขังไมเ่กิน๑ด.           

ร้องทกุข์/กล่าวโทษ

สอบสวน

ศาลคดีอาญา

พพิากษา/รอพพิากษา

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒

ยก/ลงโทษ/รอ/บรรเทา

การคุ้มครองสวัสดิภาพ



ผงักลไกสหวิชาชีพประสานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ความรนุแรง     

ในครอบครัว           
คุ้มครองเด็ก(พรบ.คุ้มครองเด็ก)

บ้านพกัเด็ก,พนจ.,ศพค.,

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

ต ารวจ/ปกครอง/อัยการ/ศาลสถานพยาบาล oscc

ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

คุ้มครองสวัสดิภาพ

การด าเนินคดีอาญา

ท าตามแผน-นโยบาย

แผนหลัก แนวทาง

ประสาน/พฒันบคุคล

-ประเมิน/รายงานผล

รับแจ้ง/ประมวล

ข้อมลู

ส่งเสริมพฒันา    

ครอบครัว

ร้องทกุข์กล่าวโทษ

ย่ืนร้องขอศาล/ส่ังเอง

สอบสวน
อัยการ

ศาล

คุ้มครองบคุคลในครอบครวั

ยกฟ้อง/ลงโทษ/รอ/

บรรเทาโทษ ม.๓๖ 

ให้ความรู้ ค าปรึกษา 

ช่วยเหลือสงเคราะห์

คณะกรรมการฯ

ไกล่เกล่ียสมานฉันท์       



บทบาทพนักงานอัยการในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพบคุคลในครอบครัว



นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานอัยการสงูสดุ   
ในการขจัดความรนุแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก

•ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ
ในการขจัดความรนุแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก

•นโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุด พ .ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๒ ด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชน (เด็กและครอบครัว)

•นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก         
ในรปูแบบท่ีเลวร้าย  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒



ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ
ในการขจัดความรนุแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก ด้านการป้องกัน
อาชญากรรม และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (หลักการ)

๑.การคุ้มครองสวัสดิภาพผูห้ญิงและเด็ก (สหวิชาชีพ)
๒.การคุ้มครองผูห้ญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรม        
ทางอาญา (ต ารวจ อัยการ ศาล ฯ)
๓.การป้องกันอาชญากรรมและความรนุแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก 
(ชมุชน-รร.)



บทบาทพนักงานอัยการในการขจัดความรนุแรง
ต่อผูห้ญิงและเด็ก และความรนุแรงในครอบครัว

๑.ด าเนินคดีอาญา (ศาลเยาวชน,ศาลอ่ืน)(พรบ.องค์กรอัยการฯ 
ม.๑๔(๒),(๔))

๒.คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย [พรบ.องค์กรอัยการฯ
ม.๒๓(๑) ประกอบ ม.๑๔(๑๑) ]

๓.สนับสนนุสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพ [พรบ.องค์กรอัยการ
ฯ ม. ๒๓(๑) และม.๒๓(๗) ประกอบ ม.๑๔(๑๑)]

๔.ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามกม.ก าหนด [พรบ.องค์กรฯ ม.๑๔(๑๐)]



บทบาทพนักงานอัยการในการขจัดความรนุแรง                
ต่อผูห้ญิงและเด็ก และความรนุแรงในครอบครัว (ต่อ)
๔.ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกม.ก าหนด (ขอให้ศาลส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
และผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว)

-ส่ังมาตรการคุ้มครองเด็ก (พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖ ม.๔๒,๔๓)

-ส่ังคุ้มครองบรรเทาทกุข์ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัวระหว่าง
คดีป้องกันการกระท าซ ้า (พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท าด้วยความรนแรงใน
ครอบครัว ๕๐ ม.๑๐,๑๑)

-ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว 
(พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ  ม.๑๗๒,๑๗๙) 



ผงับทบาทอัยการในการขจัดความรนุแรงต่อเด็กและความรนุแรงในครอบครัว

ควารนุแรง พรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ

บทบาทพนักงานอัยการ

การบังคับใช้มาตรการ

คุ้มครองสวัสดิภาพ

*แจ้งศูนย์ ม.๒๓/ม.๒๕

*รอพพิากษาและผล (ม.๒๖,๓๖)

*ขอศาลคุ้มครองเด็ก(ม.๔๒,๔๓)

/ผูถ้กูกระท าฯ (ม.๑๗๒-๑๗๙)

สนับสนนุสห

วิชาชีพ           

ท่ีปรึกษา กม.        

/อบรม กม.

ด าเนินคดีอาญา

เผยแพร่

อบรม

การป้องกัน-คุ้มครองสิทธิ 

และช่วยเหลือทางกฎหมาย

ไกล่เกล่ีย

คุ้มครอง

สิทธิ

ทางศาล
แจ้งศูนย์

คุ้มครองในคดี

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖

ปรึกษา



บทบาทพนักงานอัยการตามพรบ.ส่งเสริมการพฒันา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒

•แจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ตามม.๒๓ (ทกุส านักงานอัยการ)
•แจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ตามม.๒๕ (ส านักงานคดี)
•รอการพจิารณาพพิากษา ตามม.๒๕-๒๖ (ส านักงานคดี)
•พพิากษาบรรเทาโทษ ตามม.๓๖ (ส านักงานคดี)
•ด าเนินคดีอาญา ตามม.๔๓-๔๕ (ส านักงานคดี)
•ร้องขอคุ้มครองเด็ก ตาม ม.๒๗ ( ม.๔๒ และม.๔๓ ส านักงานคดีเยาวชนฯ)
•ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนฯ ตามม.๑๗๒ และ ม.๑๗๙ พรบ.
ศาลเยาวชนและครอบครัว (ส านักงานคดีเยาวชนฯ)
• เผยแพร่/อบรม/ปรึษากฎหมาย (สอ.คช)



บทบาทพนักงานอัยการตามพรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ
๑.ส านักงานอัยการท่ีด าเนินคดีอาญา(ท่ีมลัีกษณะความรนุแรงในครอบครัว)
•ตรวจสอบส านวนสอบสวน หากมีการกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวและ
พนักงานสอบสวนไม่ได้ส่งส าเนาการร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้แจ้ง ศูนย์ส่งเสริมและ
คุ้มครองครอบครัว (กรมสค./พมจ.) ตาม ม.๒๕
• ในการพิจารณาคดี หากมีกรณีท่ีศาลให้รอพิพากษาเพื่อรอผลการปฏิบัติตาม
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวได้ย่ืนต่อศาล  
ให้รอการพจิารณาพพิากษาตามค าส่ังศาล (ม.๒๕-๒๖)
• ในการพพิากษา หากศาลรอการลงโทษ รอการก าหนดโทษ หรือมีเหตุบรรเทาโทษ
เพราะได้มีการปฏิบัติตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วนแล้วตามม.๓๖     
การพจิารณาอุทธรณ์ฎีกาเป็นไปตามระเบยีบ ตาม ม.๓๖ 
•ด าเนินคดีอาญา ฐานขัดขวาง-ไม่อ านวยความสะดวกเจ้าพนักงาน-เผยแพร่
โฆษณา ตาม ม.๔๓-๔๕



บทบาทพนักงานอัยการท่ีด าเนินคดีอาญา (ม.๒๕,๔๐)

ช้ันตรวจส านวน

-มีลักษณะเป็นความรนุแรงในครอบครัว

-พนส.ไมไ่ด้ส่งส าเนาค าร้องทกุข์กล่าวโทษ
ให้ศูนย์ฯให้อัยการแจ้งศูนย์ฯ 

ช้ันพจิารณาคดี

-ศูนย์ขอให้รอพพิากษา

-ศาลรอพพิากษา/รอลงโทษ-บรรเทาโทษ

-ศาลไมร่อพจิารณาพพิากษาตามปกติ

พนักงาน

อัยการ   

ท่ีด าเนิน  

คดีอาญา



บทบาทพนักงานอัยการตามพรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ
๒.ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ

• เผยแพร่/อบรม/ปรึษากฎหมาย/ไกล่เกล่ียประนีประนอม ตามอ านาจหน้าท่ี
ของสอ.คช

•แจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ตาม ม.๒๓

•ส่งต่อให้สอย.ร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ส่ังคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก ตาม ม.๒๗ ( พรบ.คุ้มครองเด็ก ม.๔๒ และ ม.๔๓) หรือ ส่ัง
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวหรือเด็กตาม พรบ.ศาลเยาวชน
และครอบครัวฯ ม.๑๗๒ และ ม.๑๗๙ 



บทบาทพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (ม.๒๓,๒๙)

เผยแพร/่
อบรม/ปรึษา
กฎหมาย

แจ้งศูนย์
ส่งเสริมและ
คุ้มครอง
ครอบครัว

ไกล่เกล่ีย/ช่วย
ท าค าร้องขอ/  
ส่งเยาวชนร้อง
ขอคุ้มครอง
สวัสดิภาพ    

ม.๑๗๒,๑๗๙  พนักงาน

อัยการ คช.



บทบาทพนักงานอัยการตามพรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ
๓.ส านักงาน(อัยการจังหวัด)คดีเยาวชนและครอบครัว

•ด าเนินการตาม ๑.ส านักงานอัยการท่ีด าเนินคดีอาญา

•ร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
ตาม ม.๒๗ ( พรบ.คุ้มครองเด็ก ม.๔๒ และ ม.๔๓) หรือ ส่ัง
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวหรือเด็กตาม พรบ .ศาล
เยาวชนและครอบครัวฯ ม.๑๗๒ และ ม.๑๗๙ 



บทบาทพนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ (ม.๒๕,๒๙)

ตรวจส านวน-แจ้งศูนย์-รอการ
พพิากษาคดีท่ีมลัีกษณะเป็นความ

รนุแรงในครอบครัวเหมือน
พนักงานอัยการท่ีด าเนิน

คดีอาญาท่ัวไป

ย่ืนค าร้องขอคุ้มครอง               
สวัสดิภาพตาม ม.๑๗๒,๑๗๙                 

พรบ.ศาลเยาวชนฯ  

พนักงาน

อัยการ   

คดีเยาวชนฯ



ผงัการด าเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก/ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว

ศาลเยาวชน   

และครอบครัว

ญาติ/พนจ./พนส./อัยการ/

องค์การ/บคุคลอ่ืนใด 

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ ไต่สวน ฉุกเฉิน

ผูก้ระท าความรนุแรง

นักสังคมฯ/

นักจิต/พนจ.

ผูถ้กูกระท าฯ/

เด็ก/ผูป้กครอง

แจ้งค าส่ัง

ห้ามเสพส่ิงมนึเมา

เด็ก/ผูถ้กูกระท าด้วยความรุนแรง  

ในครอบครัว/ศูนย์ส่งเสริมฯ

ยกค าร้อง

ห้ามเข้าใกล้ท่ีอยู่/งาน

ห้ามใช้/ครอบครอง

ทรัพย์สิน

ห้ามกระท าการท่ีเป็นเหตุ

รับค าปรึกษา

แนะน า

ติดตาม/ก ากับ/

รายงานศาล

รับค าปรึกษา/อบรม/

บ าบัด/ฟ้ืนฟู

ให้จ่ายค่าอุปการะเล้ียงด/ู  

เงินช่วยเหลือบรรเทาทกุข์
แก้ค าส่ัง จับ/ขัง ค าส่ังส้ินสดุ

ฝ่ายปกครอง 

/ต ารวจ

จับผูฝ่้าฝืนตาม

หมายศาลขังไม่

เกิน ๑ เดือน



กลไกอัยการประสานสหวิชาชีพและชมุชนในการคุ้มครองผูห้ญิงและเด็ก

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว(สคย.) และภาค ๑-๙ 

ช่วยเหลือสวัสดิการ

สังคม/การแพทย์/

จิตวิทยา

แนะน า/ใช้มาตรการกฎหมาย/  

คุ้มครองสวัสดิภาพ/คุ้มครองใน  

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส านักงานอัยการจังหวัด(คณะท างานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็กฯ)

ชมุชน/ท้องถ่ิน พนักงานอัยการ สหวิชาชีพ

ป้องกัน/เฝ้าระวัง  

คุ้มครองเบื้องต้น 

/ส่งต่อ/ตามผล  

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว โทร. 02-2240093



เปรียบเทียบ
พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท า

ด้วยความรนุแรงในครอบครัว ๒๕๕๐
กับ

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว ๒๕๖๒



หลักการในพระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้กูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ๒๕๕๐

การคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว การด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าผิด

ม. ๕ แจ้ง พนจ.ต ารวจ 
ปกครอง

ม.๖ มาตรการคุ้มครอง  ผู้ถูกกระท า
เบือ้งต้น

ม.๔,๗ ร้องทุกข์ใน ๓ เดือนนับแต่               อยู่ในวสัิย
และมีโอกาส 

ม.๑๐,๑๑ มาตรการบรรเทาทุกข์ระหว่างคดี(รายงานศาล
๔๘ชม.)

ม.๑๒ มาตรการก าหนดเงื่อนไขปรับเปล่ียนพฤตกิรรมก่อน
ยอมความ

ม.๑๑ มาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ม.๑๒ ว๒ มาตรการก าหนดเงื่อนไขปรับเปล่ียนพฤติ
กรมก่อนยอมความ

ม.๑๒ ว ๑ มาตรการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมผู้กระท าผิดแทนการ
ลงโทษ

ม.๙ ห้าม
โฆษณา
เผยแพร่

ม.๘ พนักงาน
สอบสวนท าการ

สอบสวน

สอบปากค าผู้ถูกกระท า 

ม.๘ อัยการฟ้อง

ขออนุญาต
ฟ้อง

ไม่ฟ้อง,ยุติ

ศาลเยาวชน(ม.
๘,๑๒,๑๔)

ม.๑๕
ศาลอื่นที่มีโทษ
สูงกว่า(ม.๘ ว 
๒)

ลงโทษ ยกฟ้อง

ม.๗ ขอ
ศาลส่ัง

ส่ังมาตรการแทนการลงโทษ



หลักการส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองครอบครัว

การส่งเสริมและพฒันาครอบครัว การคุ้มครองครอบครัว

การป้องกัน

อาชญากรรม

และ

ความรนุแรง

ในครอบครัว

การคุ้มครอง

สวัสดิภาพ

(ผูถ้กูกระท า

ด้วยความรนุแรง

ในครอบครัว)

การให้ความรู้ การให้ค าปรึกษาแนะน า
-ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลในครอบครัว

-การด าเนินชีวิตคู่ การเล้ียงดบูตุร

-การประกอบอาชีพ การออมทรัพย์

-การคุ้มครองสวัสดิภาพ

-การอยู่ร่วมกันในสังคม สิทธิหน้าท่ีพลเมอืง



เปรียบเทียบนิยาม
ความรนุแรงในครอบครัว



ความรนุแรงในครอบครัว (พรบ.คุ้มครองฯ)
กระท าโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสขุภาพ 
ของบคุคลในครอบครัว (มุ่งร้าย)

กระท าโดยเจตนาในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตราย  แก่ร่างกาย 
จิตใจ หรือสขุภาพ ของบคุคลในครอบครัว (น่าจะเป็นอันตราย)

บังคับ ใช้อ านาจครอบง าผดิคลองธรรม ให้บคุคลในครอบครัว
ต้องกระท าการ ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท า

โดยมิชอบ (บังคับ/ครอบง าผดิคลองธรรม)

**ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท**



ความรนุแรงในครอบครัว (พรบ.ส่งเสริมฯ ม.๔)
การกระท าใดๆท่ีบคุคลในครอบครัวได้กระท าต่อกันโดยเจตนาให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สขุภาพ เสรีภาพ หรือช่ือเสียง ของ
บคุคลในครอบครัว (เจตนาให้เกิด)

การกระท าใดๆท่ีบคุคลในครอบครัวได้กระท าต่อกันโดยเจตนา
ในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สขุภาพ 
เสรีภาพ หรือช่ือเสียง ของบคุคลในครอบครัว (น่าจะก่อให้เกิด)

บังคับ/ใช้อ านาจครอบง าผดิคลองธรรม ให้บคุคลในครอบครัว         
ต้องกระท าการ ไมก่ระท าการ หรือยอมรับการกระท า

โดยมิชอบ (บังคับ/ครอบง าผดิคลองธรรม)



บคุคลในครอบครัว (พรบ.คุ้มครองฯ)
•คู่สมรส  คู่สมรสเดิม

•ผูท่ี้อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันท์สามภีริยา

•บตุร บตุรบญุธรรม

•สมาชิกในครอบครัว

•รวมท้ังบคุคลใดท่ีต้องพึง่พาอาศัยและอยู่ในครัวเรือน
เดียวกัน



บคุคลในครอบครัว(พรบ.ส่งเสริมฯ ม.๔)
•ผูบ้พุการี ผูสื้บสันดาน (สายโลหิตตรง)

•คู่สมรส คู่สมรสเดิม (นิติสัมพนัธ์)

•ผูท่ี้อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันท์สามภีริยา (นิติสัมพนัธ์)

•บตุรบญุธรรม (นิติสัมพนัธ์)

•รวมท้ังบคุคลใดท่ีต้องพึง่พาอาศัยและอยู่ในครัวเรือน
เดียวกัน (ครัวเรือนเดียวกัน)



เปรียบเทียการด าเนินคดีอาญา                               



พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรง
ในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

ฐานกระท าความรนุแรงในครอบครัวตามมาตรา ๔
-เป็นบคุคลในครอบครัว & 
-มีการกระท าความรนุแรงในครอบครัว

(โทษ ๖ เดือน/๖,๐๐๐_/ท้ังจ าท้ังปรับ)
เป็นความผดิอันยอมความได้ รวมถึง มาตรา ๒๙๕



พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒

ไม่ก าหนดให้ความรนุแรงในครอบครัว 
เป็นความผดิอาญา
แต่การกระท าความรนุแรงในครอบครัว อาจเป็น

ความผดิอาญาตามบทท่ัวไป ให้ด าเนิคดีตามบท
ท่ัวไปน้ัน 



เปรียบเทียบกระบวนการ
คุ้มครองบคุคลในครอบครัว



มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ(พนจ.) มาตรการด าเนินคดี

คุ้มครอง

เบื้องต้น

คุ้มครอง

ป้องกันกระท าซ ้า

ปรับ

พฤติกรรม

ซักถาม

เยียวยา

แนะน าม.๖

ย่ืนค าร้องต่อ

ช้ันผูใ้หญ่ ม.๑๐ ศาล               

ม.๑๑(ม.๑๗๒,๑๗๙)

-ยอมความ

-พพิากษา 

ม.๑๒

ร้องทกุข์

สอบสวน

ฟ้องคดี

พพิากษา

พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว ๒๕๕๐

มาตรการแทนการลงโทษ

ความรนุแรงในครอบครัว



บทบาทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว(พนจ)

ด าเนินคดีอาญา

คุ้มครองสวัสดิ

ภาพเบื้องต้น

คุ้มครองสวัสดิภาพ

ป้องกันกระท าซ ้า

ส่งเสริมการ

พฒันาครอบครัว

รับแจ้งเหตุ

รวมข้อเท็จจริง

เยียวยาฟ้ืนฟู

คุ้มครองสวัสดิภาพ

/ย่ืนค าร้องขอศาล

ไกล่เกล่ียประนอม 

ปรึกษาแนะน า

ให้ความรู้ความเข้าใจ           

ช่วยเหลือสงเคราะห์

ร้องทกุข์/กล่าวโทษ

สอบสวน

ฟ้องคดี

พพิากษา

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

ยก/ลงโทษ/รอ/บรรเทา

การส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองครอบครัว

คณะกรรมการฯ



ผงักระบวนการและกลไกคุ้มครองสวัสดิภาพบคุคลในครอบครัว (พรบ.๕๐)

ความรนุแรง คุ้มครองเด็กตาม

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖

บ้านพกัเด็ก,พมจ.,ศูนย์

ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
ต ารวจ,ปกครอง/อัยการสถานพยาบาล oscc

พนักงานเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเบื้องต้นไมร้่องทกุข์ ร้องทกุข์

ร้องขอศาลส่ัง

คุ้มครองสวัสดิภาพ

ม.๗ ตาม พรบ.ศาล

เยาวชน ม.๑๗๒,๑๗๙

ส่งศูนย์ให้   

ค าปรึกษา

แนะน า 

-คุ้มครองเบื้องต้น                   

-ร้องขอศาลส่ังคุ้มครอง

สวัสดิภาพป้องกันกระท าซ ้า

-ท าข้อตกลงปรับพฤติกรรม

ผูก้ระท าความรนุแรง ม.๑๒

ด าเนินคดี

ขอยืมใช้ ม.๑๒

(ไกล่เกล่ีย)

สอบสวน

อัยการ

ศาล

-บคุคลในครอบครัว

-กระท าความรนุแรงฯ

ลงโทษ/ใช้มาตรการ 

แทนการลงโทษ ม.๑๒



ผงักระบวนและกลไกส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองครอบครัว (พรบ.๖๒)
ความรนุแรง         

ในครอบครัว           
คุ้มครองเด็ก(พรบ.คุ้มครองเด็ก)

บ้านพกัเด็ก,พนจ.,ศพค.,

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

ต ารวจ/ปกครอง/อัยการ/ศาลสถานพยาบาล oscc

ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

คุ้มครองสวัสดิภาพ

การด าเนินคดี

-ท าตามแผน/นโยบาย

แผนหลัก แนวทาง

-ประสาน/พฒันาบคุคล

-ประเมิน/รายงานผล

รับแจ้ง/ประมวลข้อมลู

ส่งเสริมและพฒันา

ครอบครัว

ร้องทกุข์กล่าวโทษ

ย่ืนค าร้องขอต่อศาล 

สอบสวน
อัยการ

ศาล

คุ้มครองบคุคลในครอบครวั

ยกฟ้อง/ลงโทษ/รอ/

บรรเทาโทษ ม.๓๖ 

ให้ความรู้ ค าปรึกษา 

ช่วยเหลือสงเคราะห์

คณะกรรมการฯ

ไกล่เกล่ียประนีประนอม       



เปรียบเทียบการคุ้มครองเบื้องต้น



หน้าท่ีของประชาชนและหน่วยงานในการคุ้มครองเด็กและ
ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว(พรบ.คุ้มครอง)

ผูท่ี้พบเหต/ุทราบ/เช่ือว่ามีเหตคุวามรนุแรง

๑. แจ้งเหตตุ่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี/ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
(เด็ก ตาม ม.๒๙,๔๑ พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖ / ผูถ้กูกระท าด้วยความ
รนุแรงในครอบครัว ตาม ม.๕ พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว ๕๐) ***กระท าโดยสจุริตได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผดิ

๒. ห้ามเผยแพร่โฆษณาต่อส่ือสาธารณะ 
(เด็ก ตาม ม.๒๗/ ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว ตาม ม.๙ 
โทษ จ าคุก ๖ เดือน ปรับ ๖๐,๐๐๐-)



หน้าท่ีของประชาชนและหน่วยงานในการคุ้มครองเด็กและ
ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว(พรบ.ส่งเสริม)

ผูท่ี้พบเหต/ุทราบ/เช่ือว่ามีเหตคุวามรนุแรง

๑. แจ้งเหตตุ่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี/ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
(เด็ก ตาม ม.๒๙,๔๑ พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖ / ผูถ้กูกระท าด้วยความ
รนุแรงในครอบครัว ตาม ม.๒๓ พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว๖๒) **กระท าโดยสจุริตได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผดิ

๒. ห้ามเผยแพร่โฆษณาต่อสาธารณะ 
(เด็ก ตาม ม.๒๗/ ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว ตาม ม.๓๙, 
ม.๔๕ โทษ จ าคุก ๖ เดือน ปรับ ๖๐,๐๐๐-)



มาตรการคุ้มครอง
ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว

๑.การแจ้งเหตุและคุ้มครองเบื้องต้น(ช้ันพนจ.) 
ม.๖ พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

มีอ านาจคุ้มครองเบื้องต้น

ม.๕ ผูถ้กูกระท า/ผูพ้บ/ทราบ

ช่วยเบื้องต้น/แจ้งเหตตุ่อพนจ.        

ม ๙ ห้ามโฆษณา

เผยแพร่ต่อ

สาธารณชน

(๖เดือน ๖ หมืน่)

ม.๗ ร้องขอ

คุ้มครอง

สวัสดิภาพต่อ

ศาลเยาวชนฯ    

-เข้าไปในเคหสถานสอบถาม

-จัดให้ผูถ้กูกระท า

รับการตรวจรักษา/

รับค าปรึกษา/ร้องทกุข์



การคุ้มครองสวัสดิภาพเบื้องต้น
ม.๒๔ ศูนย์ส่งเสริม-พนจ. 

มีอ านาจคุ้มครองเบื้องต้น

ม.๒๓ ผูถ้กูกระท า/ผูพ้บ/ทราบ

แจ้งเหตตุ่อศูนย์-พนจ.        

ม.๓๙ 

ห้ามโฆษณา

เผยแพร่ต่อ

สาธารณชน

(๖เดือน ๖ หมืน่)

ม.๔๐ พนจ. 

–เข้าไปในเคหสถาน/ค้น

-จัดให้ผูถ้กูกระท าฯรับ

การเยียวยา/ปรึกษา

-รวบรวมข้อเท็จริง 

-ตรวจประเมินปัญหา

ม.๑๓,๒๔,๓๗ ศูนย์ส่งเสริม

-ตรวจสอบข้อเท็จจริง

-ช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว

-บรรเทาทกุข์/เยียวยาฟ้ืนฟู/

ให้ค าปรึกษาแนะน าผูถ้กูกระท าฯ 

-ไกล่เกล่ีย/คุ้มครองสวัสดิภาพ



เปรียบเทียบการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ในกระบวนการด าเนินคดีอาญา



๒.การคุ้มครองสวัสดิภาพระหว่างสอบสวน (ช้ันพนักงานสอบสวน)

พนักงานเจ้าหน้าท่ีช้ันผูใ้หญ่/ศาล 

(ม.๑๐,๑๑)

ออกค าส่ังก าหนดมาตรการบรรเทาทกุข์

ช่ัวคราวให้ผูก้ระท า

-รับการตรวจจากแพทย์

-ชดใช้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น

-ห้ามเข้าท่ีพ  านักของครอบครัว

-ห้ามเข้าใกล้ตัวคนใดในครอบครัว

-ก าหนวิธีการดแูลบตุร (ม.๑๐)

ม๘.สอบสวนและส่ง

อัยการฟ้องใน๔๘ชม.

หรือ๓ผดัx๖วัน

ฟ้อง/ไมฟ้่อง/ยุติ/

ขออนญุาตฟ้อง

รายงานศาลใน ๔๘ ชม.

ม๔,๗.ร้องทกุข์

ใน3เดือนนับแต่

อยู่ในวิสัยและมโีอกาส



๓.การปรับพฤติกรรมผูก้ระท าฯระหว่างสอบสวน/ช้ันศาล(ยอมความ)
ม๑๒ว๒.พนักงานสอบสวน/ศาล

จัดท าบันทึกข้อตกลงปรับ

พฤติกรรมผูก้ระท าก่อนการ

ยอมความ/ถอนค าร้องทกุข์

ก าหนดวิธีการฟ้ืนฟู/บ าบัดรักษา/

คุมประพฤติ/ชดใช้เงินช่วยเหลือ/

ท างานบริการสังคม/ละเว้นการ

กระท าท่ีเป็นเหตใุห้เกิดความรนุแรง

ในครอบครัว/ท าทัณฑ์บน (ม.๑๒)                             

มีการยอมความ/

ถอนค าร้องทกุข์

ก่อนฟ้องคดี

ท าเง่ือนไขส าเร็จคดียุติ/

ไมส่ าเร็จด าเนินคดีต่อ

คดีท่ียอมความได้ 

ม.๔(รวม ม.๒๙๕)



ผงัการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพรบ.ศาลเยาวชนฯ ม.๑๗๒-๑๗๙

ศาลเยาวชน   

และครอบครัว

ญาติ/พนจ./พนส./อัยการ/

องค์การ/บคุคลอ่ืนใด 

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ ไต่สวน ฉุกเฉิน

ผูก้ระท าความรนุแรง

นักสังคมฯ/

นักจิต/พนจ.

ผูถ้กูกระท าฯ/

เด็ก/ผูป้กครอง

แจ้งค าส่ัง

ห้ามเสพส่ิงมนึเมา

ผู้ถูกกร ะท า ด้ วยความรุน แรง  

ในครอบครัว/เด็กหรือผูป้กครอง

ยกค าร้อง

ห้ามเข้าใกล้ท่ีอยู่/งาน

ห้ามใช้/ครอบครอง

ทรัพย์สิน

ห้ามกระท าการท่ีเป็นเหตุ

รับค าปรึกษา

แนะน า

ติดตาม/ก ากับ/

รายงานศาล

รับค าปรึกษา/อบรม/

บ าบัด/ฟ้ืนฟู

ให้จ่ายค่าอุปการะเล้ียงด/ู  

เงินช่วยเหลือบรรเทาทกุข์
แก้ค าส่ัง จับ/ขัง ค าส่ังส้ินสดุ

ฝ่ายปกครอง 

/ต ารวจ

จับผูฝ่้าฝืนตาม

หมายศาลขังไม่

เกิน ๑ เดือน



การคุ้มครองสวัสดิภาพ

โดยค าส่ังศาล(ม.๒๓-๓๖)

การคุ้มครองสวัสดิภาพ โดย

ค าส่ังผอ.ศูนย์ฯ(ม.๓๗-๓๘)

ศาลส่ังคุ้มครองไมเ่กิน๑ปี/อาจให้ศูนย์ด าเนินการ

ศูนย์ฯรับแจ้งเหตุ/ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ศาลอาจให้ศูนย์ พนจ.ก ากับติดตามรายงานศาล

เย่ียวยารักษา/บรรเทาทกุข์/ไกล่เกล่ียสมานฉันท์
ย่ืนค าร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ/มาตรการ

กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ผอ.ส่ัง

ม.๒๙(๓)(๕)(๖)(๙)ช่ัวคราว

ไกล่เกล่ียสมานฉันท์

รายงานศาล ๔๘ ชม.

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ/เปล่ียนแปลง/เพกิถอน

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบคุคลในครอบครัว(ม.๒๒-๓๘) 

ศาลอาจสอบถามผูก้ระท าผูถ้กูกระท าผูเ้ก่ียวข้อง
ศาลออกหมายจับผูฝ่้าฝืนค าส่ังขังไมเ่กิน๑เดือน

รับแจ้งเหต/ุตรวจสอบข้อเท็จจริง
เย่ียวยารักษา/บรรเทาทกุข์



ย่ืนค าร้องขอตามมาตรา ๑๗๒-๑๗๙ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ

ห้ามก่อเหตย่ัุวยุ/เข้าใกล้หรือเข้าไปในท่ีอยู่อาศัย ให้ออกจากท่ีอยู่อาศัยของผูถ้กูกระท า

รับการบ าบัดฟ้ืนฟู(๖)/ให้ส่งมอบอาวุธใดๆ(๙)

ห้ามเสพสรุาส่ิงเสพติด(๓)/ห้ามก่อเหตเุดือดร้อนร าคาญคุกคามติดตามสะกดรอย

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

ถ่ายภาพโทรศัพท์ส่งข้อความ(๕) ให้ผูก้ระท าเข้ารับการปรึกษาทางจิตวิทยาสังคม

มาตรการท่ีศูนย์ฯขอให้ศาลส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ(ม.๒๙)

ให้ผูก้ระท าฯไปพบพนจ./ท าทัณฑ์บน//ชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทกุข์

ขอให้ศาลส่ังถอนอ านาจผูป้กครอง/ผูอ้นบุาล/ผูพ้ทัิกษ์ของผูถ้กูกระท าฯ



ให้ผูก้ระท าเข้ารับการปรึกษาทางจิตวิทยาสังคม

เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู ๒๙(๖)/ให้ส่งมอบอาวุธใดๆ ๒๙(๙)

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

ห้ามเสพสรุาส่ิงเสพติด ๒๙(๓)/

ห้ามก่อเหตเุดือดร้อนล าคาญ คุกคามติดตามสะกดรอย

ถ่ายภาพ โทรศัพท์ส่งข้อความ ๒๙(๕)

มาตรการท่ีผอ.ศูนย์ฯส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพได้เอง(ม.๓๗)



บทบาทกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการคุ้มครองสวัสดิภาพ

การด าเนินคดีอาญา

พนักงานสอบ

สวน(ม.๒๕)

พนักงานอัยการ

(ม.๒๕)

ศาลเยาวชน

และครอบครัว(ม.๒๘)

แจ้งศูนย์/ส่ง

ส าเนาค าร้อง

ทกุข์กล่าวโทษ

แจ้งศูนย์

(ปรึกษา/ประนอม/

ย่ืนค าร้องขอศาล 

ศูนย์ขอศาลส่ังคุ้มครอง

สวัสดิภาพ/ส่ังจับผูฝื้น        

) ไมป่ฏิบัติตามค าส่ังขัง๑ด.           

หัวหน้าศูนย์ขอศาลรอ 

พพิากษา(ม.๒๕-๒๖)

ศาลรอศาลไม่รอ
เป็นภัย

ร้ายแรง

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

ส่งค าส่ัง

คุ้มครอง

การคุ้มครองสวัสดิภาพ

พพิากษา ผลปฏิบัติ



เปรียบเทียบผลการคุ้มครองสวัสดิภาพ
กับการด าเนินคดีอาญา



ผลการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขปรับความประพฤติ             
ก่อนการยอมความ/ถอนค าร้องทกุข์/ถอนฟ้องคดีอาญา(พรบ.๕๐)

ปฏิบติัตามเง่ือนไข

ปรับความประพฤติครบถ้วน

ฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตามเง่ือนไข

ปรับความประพฤติ

คดีอาญาฐานกระท าความรนุแรงใน

ครอบครัว/ฐานท าร้ายร่างกาย 

ม.๒๙๕ ยุติ

พนักงานสอบสวน/ศาล  ยกคดีข้ึน

ด าเนินการต่อไป(มาตรา ๑๒ ว ๒)



ผลคดีอาญาท่ีมกีารปฎิบติัมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพครบ

ด าเนินคดีอาญา

(๑) ม.๒๙๕ 

และลหโุทษ

(๒) 

ความผดิอาญา

(๓) Battered

Person Syndrome

ยอมความได้
รอการลงโทษ

รอการก าหนดโทษ

บรรเทาโทษไมเ่กินก่ึง

ลงโทษน้อยกว่า

ท่ีกฎหมายก าหนด

ไว้เพยีงใดก็ได้   

ร้องทกุข์/กล่าวโทษ

สอบสวน

ฟ้องคดี

พพิากษา

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

ยก/ลงโทษ/รอ/บรรเทา

ผลการคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน (ม.๓๖)



ผลของการปฏิบติัตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน

เป็น
ความผดิ
อันยอม
ความได้

ท าร้ายร่างกายอันตรายแก่กาย,จิตใจ ม.๒๙๕

ชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ ม.๓๗๙

ประมาทเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กาย,จิตใจ ม.๓๙๐

ใช้ก าลังท าร้ายไม่ถึงอันตรายแก่กาย,จิตใจ ม.๓๙๑

ท าให้ผูอ่ื้นตกใจกลัว, ขู่เข็ญให้กลัว ม.๓๙๒, 
รังแกข่มเหงผูอ่ื้น, ท าให้เดือดร้อน ม. ๓๙๗
ดหูมิน่ผูอ่ื้นซ่ึงหน้า, โฆษณา ม.๓๙๓

ทารณุต่อเด็กไม่เกิน ๑๕ ปี, คนป่วยเจ็บ, คนชรา ม. ๓๙๘



ผลของการปฏิบติัตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน (ต่อ)

คดีอาญา
หรือ           
มีโทษ  
ทางอาญา

ให้ศาลรับฟัง และน ามาประกอบการพจิารณา

ในการรอการลงโทษ หรือ รอการก าหนดโทษ 
ตามปอ.ม.๕๖

เป็นเหตุการบรรเทาโทษ ปอ. ม.๗๘



ผลของการปฏิบติัตามค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วน (ต่อ)

Battered

Person 

Syndrome

ผูก้ระท าถกูกระท าความรนุแรง/                 
ถกูกระท าโดยมิชอบ
กระท าซ ้ากันอย่างต่อเน่ืองยาวนานจน
กระทบกระเทือนจิตใจรนุแรง

ได้ย่ืนค าแถลงประกอบการพจิาณาของศาล   
คดีอาญา

ศาลจะลงโทษผูน้ั้นน้อยกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดเพยีงใดก็ได้



เปรียบเทียบการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก



พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรง
ในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก



การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต ่ากว่า ๑๘ ปี ในครอบครัว

เด็กเป็นผูก้ระท าความรนุแรง

คุ้มครองตาม

พรบ.ส่งเสริม

คุ้มครองตาม

พรบ.คุ้มครองเด็ก

คุ้มครองตาม

พรบ.ส่งเสริม

หมวด ๖

(ม.๒๒-๓๙)

มาตรการคุ้มครอง

เด็กถกูทารณุกรรม

ม.๔๑-๔๓

หมวด ๖

(ม.๒๒-๓๙)

คุ้มครองตาม

พรบ.คุ้มครองเด็ก

ประโยชน์สงูสดุของเด็กในการคุ้มครองสวัสดิภาพ(ม.๒๗) 

มาตรการคุ้มครอง

เด็กท่ีเส่ียงต่อการ

กระท าผดิ ม.๔๔

เด็กท่ีถกูกระท าความรนุแรง



โครงสร้างพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

มาตรการคุ้มครองเด็กต ่ากว่า๑๘ ปี ผูม้ีหน้าท่ีคุ้มครองเด็ก

สงเคราะห์
คุ้มครอง

สวัสดิภาพ

ผูม้ีหน้าท่ีคุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็ก

ด าเนินคดี

เด็กยากไร้

ผูป้กครอง

ไมเ่หมาะ

เด็ก

เส่ียง

ท าผดิ

ถกู

ทารณุ

กรรม

บิดามารดา

ผูป้กครอง

ปลัดกระทรวง,ผวจ

ผ.กทม,นายอ าเภอ,

ผข,ผ.อบต,ผ.อบจ

นายกเทศมนตรี

พนักงาน

เจ้าหน้าท่ี

ท่ี รมต.พม.

แต่งต้ัง

เด็กตาม

กฎ กท.พม

ส่งเสริมความ

ประพฤติ



เด็กท่ีถกูทารณุกรรม

ถกูกระท า

ผดิทางเพศ

ถกูท าให้

เส่ือมเสีย

เสรีภาพ

ถกูใช้ให้ท า

ในส่ิงท่ีน่าเป็น

อันตราย

แก่กาย

หรือจิตใจ

ถกูท าให้เกิด

อันตราย

แก่กาย

หรือจิตใจ

ถกูใช้ให้ท า

ในส่ิงท่ีน่าขัด

ต่อกฎหมาย

หรือศีลธรรม

** ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม **



กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กถกูทารณุกรรม

ตรวจร่างกายและจิตใจ (ม.๔๒)

เด็กถกูทารณุกรรม (ความรนุแรง)

สืบเสาะพนิิจเด็กและครอบครัว (๗/๓๐วัน)

ก าหนดวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสม (ระเบียบคดช.)

พนจ.รับแจ้ง-ตรวจค้นและแยกเด็ก (ม.๔๑)

สถานแรกรับ

สถานสงเคราะห์

สถานพฒันาฟ้ืนฟู

สถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพ

คืน

ผูป้กครอง

ขอศาลส่ัง

ป้องกัน

กระท าซ ้า

(ม.๔๓)

ผดิ ม.๒๖/ป.อาญา



กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ป้องกันญาติ/ผูป้กครองท าทารณุกรรมเด็กซ ้า (มาตรา ๔๓)

กรณีท่ีมกีารฟ้องคดีอาญา
กรณียังไม่มกีารฟ้องคดีอาญา

หรือไม่ฟ้องคดีอาญา

ศาลเยาวชนและครอบครัว

ห้ามเข้า

เขตก าหนด

/ห้ามเข้า

ใกล้ตัวเด็ก 

คุมความ

ประพฤติ

ห้ามกระท า

การทารณุ

ดังกล่าวอีก

ท าทัณฑ์บน

ตาม    

ม.๔๖,๔๗ 

ป.อาญา

คุมความ

ประพฤติ/

เรียกประกัน

***กรณีจ าเป็นเร่งด่วนศาลส่ังให้ต ารวจจับมาขังได้คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน



เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผดิ

ประกอบอาชีพ

ท่ีจะชักน าไป

ในทางผดิ

กฎหมาย

ศีลธรรม

ประพฤติตน

ไมส่มควร
อยู่ใน

ส่ิงแวดล้อม

ท่ีอาจน าไป

ในทางเสียหาย

สมาคมกับบคุคล

ท่ีอาจชักน าไป

ในทางผดิ

กฎหมาย

ศีลธรรม
กฎ

กระทรวง



เด็กท่ีประพฤติตนไมส่มควรตามกฎกระทรวง

(๑) ประพฤติตนเกเร หรือ ข่มเหงรังแกผู้อ่ืน (๒) มั่วสุมในลักษณะท่ีก่อ
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น (๓) เล่นการพนันหรือมั่วสุมในวการพนัน 
(๔) เสพสุรา สูบบุหร่ี เสพยาเสพติดให้โทษหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน 
เข้าไปในสถานท่ีเฉพาะเพื่อการจ าหน่ายหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
(๕) เข้าไปในสถานบริการ (๖) ซ้ือหรือขายบริการทางเพศ เข้าไปในสถาน
การค้าประเวณี หรือ เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี (๗) ประพฤติตนไปในทาง
ชู้สาวหรือส่อไปในทางลามกอนาจารในท่ีสาธารณะ (๘) ต่อต้านหรือท้าทาย
ค าส่ังสอนของผู้ปกครองจนไม่อาจอบรมส่ังสอนได้ (๙) ไม่เข้าเรียนใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ



เด็กท่ีอยู่ในสภาพท่ีจ าต้องได้รับการคุ้มครอง           
สวัสดิภาพ (ตามกฎกระทรวง)

เด็กท่ีอายุ
ไม่ถึง
เกณฑ์    
ต้องรับ
โทษทาง
อาญา

เด็กท่ีศาล 
หรือ

ผอ.สถาน
พนิิจ             
ส่งมา

คุ้มครอง
สวัสดิภาพ

เด็กท่ีประกอบ
อาชีพน่าจะเกิด
อันตรายแก่กาย/
จิตใจ   หรืออยู่ใน
บริเวณเส่ียง

อันตรายแก่กาย/
จิตใจ

เด็กอาศัยกับ 
คนท่ีมี

พฤติกรรม    
น่าสงสัยจะ

ประกอบอาชีพ  
ไม่สจุริต/
หลอกลวง
ประชาชน



กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเส่ียง (มาตรา ๔๔)

สงเคราะห์ – คุ้มครองสวัสดิภาพ(ผา่นปลัด/ผวจ.)

เด็กเส่ียงต่อการกระท าผดิ (มาตรา ๔๔)

คืนผูป้กครอง

สถาน

สงเคราะห์

พนจ.สอบถามเด็กและสืบเสาะพนิิจ

ระวังไม่ให้เด็ก

สถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพ
วางข้อก าหนด

ต้ังผูคุ้้มครอง

สวัสดิภาพ

สถานพฒันา

และฟ้ืนฟู

จัดให้เด็ก

ออกนอกท่ีอยู่อาศัยในเวลากลางคืน

คบหาบคุคลท่ีชักน าไปในทางเส่ือมเสีย

ได้รับการศึกษา

ประกอบอาชีพเหมาะสม
ท ากิจกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม

บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม

เข้าสถานท่ีจงูใจให้เด็กเสีย

กระท าการใดในทางเสียหาย



บทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการคุ้มครองเด็ก 
และ ผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว

ผูใ้ดพบเหตุ/ทราบ/เช่ือว่ามีเหตคุวามรนุแรง
๑.แจ้งเหตตุ่อพนจ./ฝ่ายปกครองต ารวจ/ผูม้ีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก (ปลัดกระทรวง,ผวจ,ผ.กทม,ผ.เขต,นายอ าเภอ,นายก.
อบต,นายก.อบจ,นายกเทศมนตรี) (ม.๒๙,๔๑ พรบ.คุ้มครองเด็ก/
ม.๒๓ พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๖๒)
(กระท าโดยสจุริตไม่ต้องรับผดิทางแพง่,อาญา,ปกครอง)
๒. ห้ามเผยแพร่โฆษณาต่อส่ือสาธารณะ (เด็ก ม.๒๗/ม.๓๙)          

**จ า ๖ ด ปรับ ๖๐,๐๐๐ หรือท้งจ าท้ังปรับ



ผงัการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพรบ.ศาลเยาวชนฯ ม.๑๗๒-๑๗๙

ศาลเยาวชน   

และครอบครัว

ญาติ/พนจ./พนส./อัยการ/

องค์การ/บคุคลอ่ืนใด 

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ ไต่สวน ฉุกเฉิน

ผูก้ระท าความรนุแรง

นักสังคมฯ/

นักจิต/พนจ.

ผูถ้กูกระท าฯ/

เด็ก/ผูป้กครอง

แจ้งค าส่ัง

ห้ามเสพส่ิงมนึเมา

ผู้ถูกกร ะท า ด้ วยความรุน แรง  

ในครอบครัว/เด็กหรือผูป้กครอง

ยกค าร้อง

ห้ามเข้าใกล้ท่ีอยู่/งาน

ห้ามใช้/ครอบครอง

ทรัพย์สิน

ห้ามกระท าการท่ีเป็นเหตุ

รับค าปรึกษา

แนะน า

ติดตาม/ก ากับ/

รายงานศาล

รับค าปรึกษา/อบรม/

บ าบัด/ฟ้ืนฟู

ให้จ่ายค่าอุปการะเล้ียงด/ู  

เงินช่วยเหลือบรรเทาทกุข์
แก้ค าส่ัง จับ/ขัง ค าส่ังส้ินสดุ

ฝ่ายปกครอง 

/ต ารวจ

จับผูฝ่้าฝืนตาม

หมายศาลขังไม่

เกิน ๑ เดือน



เปรียบเทียบกลไก                                
ในการคุ้มครองสวัสดิภาพ



ผงับทบาทสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็กและความรนุแรงในครอบครัว (พรบ.๕๐)

พนักงานเจ้าหน้าท่ี ต ารวจ/ปกครอง/    

อัยการ/ศาล

สถานพยาบาล

(ศูนย์พึง่ได้)

ป้องกันถกูกระท าซ ้า ปรับพฤติกรรม

-คุ้มครองเบื้องต้น

-รับแจ้งเหตุ/ระงับเหตุ/แยกเด็ก

-ตรวจสอบข้อเท็จจริง

-เรียกร้องสิทธิตามกม.

-สงเคราะห์/ให้ท่ีพกัช่ัวคราว/   

ให้การศึกษา/ฝึกอาชีพ

-ติดตามประเมินผล

-ช่วยเหลือเบื้องต้น

-ขอคุ้มครองสวัสดิภาพ    

ต่อศาล/ศาลส่ัง 

-พรบ.คุ้มครองเด็ก

-พรบ.คุ้มครอง ฯ

-พรบ.ศาลเยาวชน

-เยียวยารักษา/บ าบัดฟ้ืนฟู

-คุ้มครองสวัสดิภาพ    

ตามค าส่ังศาล/พนจ.

-พรบ.คุ้มครองเด็ก

-พรบ.คุ้มครอง ฯ

-พรบ.ศาลเยาวชน

-แจ้งรายงานพนจ.
ปรับพฤติกรรมป้องกันกระท าซ ้า



รัฐมนตรีรักษาการตามพรบ.(พม,สธ,มท) /ออกระเบยีบและประกาศ 

ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว/ส่งเสริมพฒันาและคุ้มครองครอบครัว

ศูนย์พฒันาครอบครัวในชมุชน/ ส่งเสริมพฒันาและคุ้มครองครอบครัวในชมุชน

สหวิชาชีพ(นักจิต-นักสังคม-สาธรณสขุฯ)/คุ้มครองสวัสดิภาพตามบทบาทหน้าท่ี

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพรบ.(รวมถึงฝ่ายปกครองต ารวจ)/คุ้มครองสวัสดิภาพ

กลไกในการส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองครอบครัว

คก.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองฯ/ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานฯ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา/คุ้มครองสวัสดิภาพตามบทบาทหน้าท่ี
ประชาชนนท่ัวไป/เฝ้าระวัง-แจ้งเหตตุ่อพนจ.และศูนย์ฯ



บทบาทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

ศูนย์การเรียนรู้

ส่งเสริมพฒันาครอบครัว
ศูนย์กลาง

ประสานงาน

กับหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชน

ศูนย์การด าเนินการ

คุ้มครองสวัสดิภาพ

รับแจ้งเหต/ุรวบรวมข้อเท็จจริง

เยียวยา/บ าบัดฟ้ืนฟู/ไกล่เกล่ีย

ประนีประนอม/ย่ืนค าร้องขอศาล

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพ

ปรึกษาแนะน า

ให้ความรู้ความเข้าใจ           

ช่วยเหลือสงเคราะห์

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒

ในการส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองครอบครัว



ช่วยเหลือสนับสนนุงานด้านการส่งเสริมและพฒันาครอบครัว

การคุ้มครองสวัสดิภาพ

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

บทบาทศูนย์พฒันาครอบครัวในชมุชน(ม.๑๕-๑๖)

ช่วยเหลือสนับสนนุงานด้านการคุ้มครองครอบครัว

การป้องกันความรนุแรง



การคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๔๐) การส่งเสริม

พฒันาครอบครัว
รวบรวมข้อเท็จจริง/สาเหตุ

ประเมนิปัญหา/ประมวลผล

รายงานศูนย์/ปฎิบติัหน้าท่ี

ตามท่ีผอ.มอบหมาย/ศาลส่ัง

รับแจ้งเหตุ/เข้าไปในเคหสถาน

หรือสถานท่ีเกิดเหต/ุตรวจค้น

/มหีนังสือเรียกผูก้ระท า 

ผูถ้กูกระท า บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

มาให้ถ้อยค าหรือข้อเท็จจริง

ส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใด

ช่วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้น

เยียวยา/บ าบัดฟ้ืนฟู/แนะน า

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
บทบาทพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ฝ่ายปกครองและต ารวจ)

ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกับ

การส่งเสริมพฒันา 

สถาบนัครอบครัว

ตามท่ีศาลส่ัง/

ผอ.มอบหมาย



ผงับทบาทบคุลากรทางการแพทย์คุ้มครองผูถ้กูกระท าด้วยวามรนุแรงในครอบครัว

ความรนุแรงพรบ.คุ้มครองเด็ก 

๔๖

บทบาทบคุลากรทางการแพทย์

คุ้มครองสวัสดิภาพ 

*แจ้งพนจ./ศูนย์ส่งเสริมฯ 

เจ้าพนักงานคุ้มครองเด็ก

คดีอาญา

ผูก้ระท าแจ้งพนักงาน

สอบสวน

พรบ.ส่งเสริมการพฒันาและ

คุ้มครองสถาบันครอบครัว

เยียวยาฟ้ืนฟู กาย-จิต

ฟ้ืนฟูบ าบัด

ผูถ้กูกระท า

ตรวจรักษา

ปรึกษาแนะน า

เก็บเป็น

ความลับ



ผงับทบาทต ารวจในการขจัดความรนุแรงต่อเด็กและความรนุแรงในครอบครัว

ควารนุแรง พรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ

บทบาทต ารวจ/พนักงานสอบสวน

การบังคับใช้มาตรการ

คุ้มครองสวัสดิภาพ

*แจ้งศูนย์/ส่งส าเนาการร้องทกุข์หรือการ

กล่าวโทษ

*ร้องขอศาลส่ังคุ้มครอง เด็ก ม.๔๒,๔๓/

ผูถ้กูกระท าฯ ม.๑๗๒-๑๗๙

สนับสนนุ

สหวิชาชีพ          

ด าเนินคดีอาญาการคุ้มครอง

ป้องกันอาชญากรรม

และความรนุแรง
คุ้มครองในคดี

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖



ผงับทบาทอัยการในการขจัดความรนุแรงต่อเด็กและความรนุแรงในครอบครัว

ควารนุแรง พรบ.ส่งเสริมการพฒันาฯ

บทบาทพนักงานอัยการ

การบังคับใช้มาตรการ

คุ้มครองสวัสดิภาพ

*แจ้งศูนย์

*ร้องขอศาลส่ังคุ้มครอง

เด็ก ม.๔๒,๔๓

ผูถ้กูกระท าฯ ม.๑๗๒-๑๗๙

สนับสนนุสห

วิชาชีพ           

-ท่ีปรึกษา กม.        

/อบรม กม.

ด าเนินคดีอาญา

เผยแพร่อบรม

การป้องกัน-คุ้มครองสิทธิ 

และช่วยเหลือทางกฎหมาย

ไกล่เกล่ีย

คุ้มครอง

สิทธิ

ทางศาลปรึกษา

คุ้มครองในคดี

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖



ผงับทบาทศาลในการขจัดความรนุแรงต่อเด็ก และบคุคลในครอบครัว

ควารนุแรง พรบ.คุ้มครองด็ก ๒๕๔๖

บทบาทของศาลยุติธรรม

การคุ้มครองสวัสดิภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัว 

-ส่ังคุ้มครองเด็ก ม.๔๓

-ส่ังคุ้มครอง ม.๑๗๒,๑๗๙

-ส่ังคุ้มครอง ม.๒๘,๒๙-๓๕

ด าเนินคดีอาญา

-ศาลอาญา

-ศาลจังหวัด

-ศาลแขวง

-ศาลเยาวชนและครอบครัว                     

บคุคลในครอบครัว 

รอพพิากษาระหว่าง

คดี ม.๒๕,๒๖

บรรเทาโทษ ม.๓๖     



กรณีศึกษา
•เพื่อนบ้านได้พบเห็นนายจิตด่ืมสุราเมามายทุกวัน และมักหาเร่ือง
ทะเลาะทบุตีนางใจภรรยาเป็นประจ า ครั้งน้ีเห็นนางใจนอนแน่น่ิงอยู่ใน
บ้านมีลูกน้องน่ังร้องไห้อยู่ข้างแม่ เพื่อนบ้านสงสารจึงโทรแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300 เจ้าหน้าท่ีได้ประสานต ารวจไป
ท่ีบ้านนายจิตเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบในบ้าน นายจิตไม่ยอมให้
เ จ้ าห น้า ท่ีแล ะต ารวจเ ข้ามา ในบ้ าน เพรา ะ ไม่มี หมายค้น แต่              
เจ้าพนักงานได้ยินเสียงร้องของเด็กจึงเข้าไปในบ้านพบเห็นนางใจ
นอนแน่น่ิงจึงน านางใจและลกูไปส่งโรงพยาบาล



กรณีศึกษา 

ให้พจิารณากรณีศึกษา ในประเด็นต่อไปน้ี
•ครอบครัวนี้มีความรนุแรงในครอบครัวหรือไม่
อย่างไร
•ใครท่ีควรได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ 
•ให้อธิบายกระบวนการและวิธีการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพบคุคลในครอบครัวนี้




