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ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

วาดวย ประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี 

ลักษณะ ๑๘ 

กรณีบางเรื่องท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนพิเศษ 

(ฉบับท่ี  ๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    

  ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดวางระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๘ กรณี
บางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติเปนพิเศษ บทที่ ๑๓ สามีภริยาวิวาทกัน  ขอ ๕๘๓ ไวแลว น้ัน  
   เน่ืองจากปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว   
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อแกไขปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว อันมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทําราย
บุคคลทั่วไป โดยไดกําหนดรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
ตามปกติ     ทั้งน้ีเพื่อใหผูกระทําผิดมีโอกาสกลับตัวและยับย้ังการกระทําความผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษา
ความสัมพันธ  อันดีในครอบครัวไวได ซึ่งทําใหประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีดังกลาวไมสอดคลอง
กับบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบกับสํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวไวแลว จึงสมควรยกเลิกประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีขางตนเสีย  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗             
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
   ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๕๘๓ บทที่ ๑๓ สามีภริยาวิวาทกัน    ของลักษณะ ๑๘ กรณี
บางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติเปนพิเศษ แหงประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี เสียทั้งหมด 
    ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
              ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
            พลตํารวจเอก     เพรียวพันธ ดามาพงศ 
                                                                   (เพรียวพันธ  ดามาพงศ) 
                                                                 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
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คํานํา 

   ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐    
ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนตนมา  
สํานักงานตํารวจแหงชาติในฐานะหนวยงานที่ตองปฏิบัติงานและบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติน้ี  
ไดดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใหเกิดประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมาย
ตามวัตถุประสงคอยางย่ังยืนโดยเฉพาะอยางย่ิงในการสรางความเขาใจในพระราชบัญญัติฯ ระเบียบ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันเปนการเสริมสรางศักยภาพใหแกกลไกที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวอยาง
ตอเน่ือง โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่
กําหนดรูปแบบ วิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป ทั้งน้ีเพื่อให
ผูกระทําความผิด มีโอกาสกลับตัวและยับย้ังการกระทําความผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดี
ในครอบครัวไวได ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ของเจาหนาที่ตํารวจผูมีหนาที่เกี่ยวของ เปนไปโดยถูกตองครบถวนและ
เหมาะสม สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี เพื่อเปนแนวทาง
ใหเจาหนาที่ตํารวจใชปฏิบัติงานตอไป  
   สํานักงานตํารวจแหงชาติหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือปฏิบัติงานฉบับน้ีจะเอื้อตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตลอดจนผูสนใจทั่วไป และเปนเครื่องมือที่มีสวนชวยลดปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี  
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สารบัญ 
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๔. การไกลเกลี่ยใหยอมความ...................................................................................... ๘ 
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๖. การทําความเห็นทางคดี

.......................................................................................... 
๑๐ 
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การแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานสอบสวนและพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ
เทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญในการคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๕๑........................................... 

๑๘ 

๓. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจาหนาท่ีเมื่อพบเห็นหรือไดรับแจงเหตุความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑......................................................................................................  

๒๑ 

๔. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑...................................................................... 

๒๕ 

๕. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการยอมความถอนคํารองทุกขในชั้น
สอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑............................................................................................ 

๓๐ 

๖. ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวแทนการ
ลงโทษและเง่ือนไขการยอมความการถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง พ.ศ. 

๓๔ 
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ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ของ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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คูมือการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  

ของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
 

๑.บทนํา 
 

   เน่ืองจากกฎหมายวาดวยความคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีการ
กําหนดรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาทั่วไป โดยใหผูกระทํา
ความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับย้ังการกระทําผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไว
ได ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม แตเน่ืองจากมีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแก 
  ๑. พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ 
   ๒. ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
   ๓. ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยหลักเกณฑการแตงต้ัง
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน และพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๑ 
   ๔. ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ เมื่อพบเห็นหรือไดรับแจงเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๑ 
   ๕. ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
สอบสวน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๖. ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ ถอนคํารองทุกขในช้ันสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๗. ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาการดําเนินการแกผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอม
ความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง พ.ศ.๒๕๕๐ 
   ๘. คําสั่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ ๐๘๘/๒๕๕๓ ลง ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 
   ๙. หนังสือ ตร . ที่ ๐๐๑๑ .๒๕/๒๐๕๖ ลง ๒๐ พ .ค .๒๕๕๔ แนวทางปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ 
   ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงสมควรจัดทําคูมือการปฏิบัติ
สําหรับขาราชการตํารวจ 
 

๒.บทนิยามศัพท 
 

    “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิด
อันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแก
รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคล
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ในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหน่ึงอยางใดโดยมิชอบแตไมรวมถึง
การกระทําโดยประมาท               
   “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉัน
สามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ตอง
พึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน 
            “ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ 
            “เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข” หมายความวา คาทดแทนความเสียหายเบื้องตนสําหรับ
เงินหรือทรัพยสินใด ๆ ที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว และใหหมายความรวมถึงรายไดที่สูญเสียไป คาใชจายในการรักษาพยาบาล 
คาใชจายในการหาที่อยูใหม และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
            “นักจิตวิทยา” หมายความวา นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
            “นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
            “พนักงานเจาหนา ท่ี” หมายความว า  ผูซึ่ ง รั ฐมนตรีแต ง ต้ัง ใหปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัติน้ีและใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
            “พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในทองที่ใดไมมีพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปน
พนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

๓. พนักงานเจาหนาท่ี 
 

            เจาหนาที่ตํารวจ เปนพนักงานเจาหนาที่ที่สําคัญย่ิงในการปฏิบัติหนาที่เพราะจะตองทํา
หนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนและพนักงานเจาหนาที่อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยเจาหนาที่ตํารวจซึ่ง
เปนพนักงานเจาหนาที่ ตองไดรับการอบรมและไดรับบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ตาม แบบ .คร.๑ 
จากสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ถึงจะ
ปฏิบัติหนาที่ตามคูมือน้ีได เวนแตเปนการดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งหาก
พบเห็นเหตุ หรือไดรับทราบเหตุ หรือรับแจงเหตุกระทําความรุนแรงในครอบครัวแลว เจาหนาที่ตํารวจมี
อํานาจหนาที่ดําเนินการ ดังน้ี 
           (๑) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่น้ัน โดยไมตองขอหมายศาล 
   กอนที่จะเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ ใหแสดงบัตรประจําตัวของพนักงาน
เจาหนาที่ ตาม แบบ คร.๑ ตอเจาของหรือผูที่อยูในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุน้ัน เพื่อยอมใหเจาหนาที่
ตํารวจเขาไปและแจงใหทราบถึงเหตุของการเขาไป 
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            (๒) เพื่อชวยยุติการกระทําดวยความรุนแรง หรือระงบัเหตุ หรือการเขาคนและชวยเหลือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในที่รโหฐาน หากผูกระทําไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาหนาที่ตํารวจ 
อาจใชกําลังบังคับไดทันที  
            (๓) การเขาไปคนหาพยานหลักฐาน บุคคล เพื่อชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือเพื่อจับกุมผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
            (๔) หากปรากฏวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกายและ
จิตใจ ใหรีบสงตัวผูน้ันไปรับการรักษาพยาบาลทันที 
            (๕) ประสานงานกับจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห เพื่อใหคําแนะนําแก
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวโดยผานศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว  
            (๖) บันทึกรายละเอียดแหงการแจงเหตุ การเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุและ
การดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไวเปน
หลักฐาน ตามแบบ คร.๕  และใหผูที่เกี่ยวของลงลายมือช่ือรับรองไว หากผูน้ันไมยินยอมลงลายมือช่ือ ให
พนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ไมลงยอมลายมือช่ือไว 
            (๗) ช้ีแจงผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวใหทราบถึงสิทธิในการไดรับการ
คุมครองในการกําหนดมาตรการหรือการบรรเทาทุกขเบื้องตนแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
ช่ัวคราว(ตามที่หัวหนาสถานีกําหนด) 
   (๘) ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี ใหจัดใหผูน้ัน
รองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาผูน้ันไมอยูในวิสัยหรือไมมีโอกาสที่จะรองทุกข
ไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได 
               (๙) ถามิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ หรือมิไดมีการรองทุกข ภายในสามเดือนนับ
แตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจงหรือรองทุกขได ใหถือวาคดีเปน
อันขาดอายุความ แตไมตัดสิทธิผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอ
คุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
            (๑๐) รวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการ ผลความคืบหนาแลว
รายงานใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ทราบโดยเร็ว ตามแบบ คร.๖ (ดําเนินการตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๗.๒๓/๐๗๕๑ ลง ๑ ธ.ค. ๒๕๕๒ เรื่อง 
รายงานการดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครบครัว(แบบ คร.๖)) พรอมทั้งจัดสงขอมูล
ดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนหรือตํารวจช้ันผูใหญ หรือศาลแลวแตกรณี  หากจะตองมีการพิจารณาออกคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขเปนการช่ัวคราว หรือออกคําสั่งใด ๆ หรือคําพิพากษาโดยศาล 
            (๑๑) เมื่อมีการแจงเหตุหรือมีการรองทุกขแลว หามมิใหเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีใด 
ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราว หรือขอมูลใด ๆ อันนาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัติน้ี 
   (๑๒) หากจะตองมีการจับกุมหรือควบคุมเด็กหรือเยาวชน ซึ่งเปนผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว ใหปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๑.๒๕/๒๐๕๖ ลง ๒๐ พ.ค.๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ 
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๔. พนักงานสอบสวน 

 
           พระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดลักษณะพิเศษของพนักงานสอบสวนและการดําเนินคดี
แตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยกําหนดใหมีพนักงานสอบสวน ๒ ประเภท 
            ๑. พนักงานสอบสวนซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี  
            ๒. พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
            อํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามกฎหมายวาดวยคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว มีดังตอไปน้ี   
 
๑ การรับคํารองทุกข 
 
            (๑) กรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองทุกขดวยตนเอง ผูรองทุกข
สามารถรองทุกขเปนหนังสือหรือรองดวยปากก็ได โดยใหพนักงานสอบดําเนินการดังน้ี 
                      (๑.๑) รับคํารองทุกขตามกฎหมายและระเบียบ 
                      (๑.๒) แจงใหผูรองทุกขทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินคดี 
ตลอดจนสิทธิไดรับการคุมครองของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว การดูแลบุตร หรือบรรเทา
ทุกขตามกฎหมาย เชน สิทธิที่จะไดรับคาทดแทนจากรัฐ สิทธิในการไดรับความคุมครองความปลอดภัย 
เปนตน 
                      (๑.๓) แจงให ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
หรือพนักงานเจาหนาที่ใหการคุมครองสิทธิหรือชวยเหลือเบื้องตนแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว ตามสมควรแกกรณี 
    (๑.๔) แจงให ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
หรือพนักงานเจาหนาที่ทําการประมวลขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพกาย อารมณ จิตใจ ภาวะความเปนอยู 
ความสัมพันธภายในครอบครัวและสาเหตุที่กอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว เพื่อประกอบดุลพินิจของ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล แลวแตกรณี  ตามแบบ คร. ๗  
                      (๑.๕) ในกรณีมีการจัดการแทนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ใหนําความใน(๑.๑)-(๑.๔)มาใชบังคับโดยอนุโลม 
            (๒)  กรณีพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูรองทุกขแทน ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดวยเหตุที่ผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวไมอาจรองทุกขไดดวยตนเอง เน่ืองจากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมี
สภาพรางกายหรือจิตใจไมอยูในวิสัยหรือโอกาสที่จะรองทุกขได หรือในกรณีที่ไมมีผูจัดการแทนผูเสียหาย 
หรือมีผูจัดการแทนผูเสียหายแตมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาว หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น ตองรองทุกขเปน
หนังสือและใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ ดังน้ี 
                      (๒.๑) รับคํารองทุกขตามกฎหมายและระเบียบ โดยใหปรากฏเหตุที่ไมอาจรอง
ทุกขไดดวยตนเอง  
                      (๒.๒) ใหแนบหนังสือรองทุกขรวมไวกับสํานวนการสอบสวน 
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                      (๒.๓) การดําเนินการตาม(๒.๑) - (๒.๒) ใหนําความในขอ (๑.๒) - (๑.๔) มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
            (๓) ออกหลักฐานการรับคํารองทุกขใหแกผูรองทุกขเพื่อประโยชนในการติดตามคดี 
            (๔) ประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงฯ ประสงค
จะยอมความหรือถอนคํารองทุกขเพื่อทําบันทึกขอตกลงตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติน้ี  
            (๕) จัดใหมีคํารองทุกขหรือกลาวโทษ ในความผิดอื่น หากสอบสวนแลวพบวาเปนกรรม
เดียวกับความผิดฐานกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ใหพนักงานสอบสอบสวนรวมไวในสํานวนการ
สอบสวนเดียวกับความผิดฐานกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
   ทั้งน้ี พนักงานสอบสวนตองคํานึงถึงการนับอายุความรองทุกขในความผิดฐานกระทําการ
อันเปนความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งแตกตางจากอายุความรองทุกขในความผิดอันยอมความไดทั่วไป 
กลาวคือ ในความผิดฐานกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัวเปนความผิดอันยอมความไดรูปแบบ
พิเศษ ซึ่งพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๗ กําหนดใหผูเสียหายตองรองทุกขภายใน ๓ เดือนเริ่มนับต้ังแตวันที่
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว(ผูเสียหาย)อยูใน “วิสัย” และ “มีโอกาส” ที่จะแจงหรือรองทุกข
ได มิเชนน้ันคดีจะขาดอายุความ  
  -วิสัย หมายความวา ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีสภาพรางกายหรือจติใจที่
สามารถรองทุกขหรือแจงความ 
   -โอกาส หมายความวา ผูถูกกระทําดวยความดวยความรุนแรงในครอบครัว อยูใน
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการที่จะรองทุกขหรือแจงตอพนักงานเจาหนาที่ 
  ดังน้ัน ระยะเวลารองทุกขภายใน ๓ เดือนใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงฯ อยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกขได มิเชนน้ันคดีจะขาดอายุความ 
   (๖) กรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีอายุไมเกินสิบแปดปในวันรองทุกขให
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๒๔/๑) 
   (๗) ใหพนักงานสอบสวน บันทึกการรับแจงเหตุตามแบบบันทึกการรับแจงเหตุ (แบบ ๑) 
(ตามหนังสือ สยส. ตร. ที่ ๐๐๐๗.๒๓/๓๑๔๙ ลง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๔) 
 
๒ การสอบสวน 
 
            (๑) ตองสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเน่ืองและเปนธรรม  
            (๒) แจงพนักงานเจาหนาที่ ใหสงขอเท็จจริงทั้งปวงที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมารวม
เปนพยานหลักฐานไวในสํานวน 
            (๓) การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
    เฉพาะความผิดฐานกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ถาผูกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวรับสารภาพ พนักงานสอบสวนไมตองรวบรวมพยานหลักฐานแตใหแนบรายงาน
ขอเท็จจริงตาม (๒) ไวในสํานวนการสอบสวนและสรุปสํานวนพรอมความเห็นใหพนักงานอัยการดําเนินการ 
            (๔) กอนสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการดังน้ี 
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                      (๔.๑) แจงเปนหนังสือใหจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะสอบปากคํา เพื่อใหบุคคลที่
ไดรับแจงอยูรวมดวย เพื่อใหคําปรึกษาขณะสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
                      (๔.๒) ในกรณีมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งมี เหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ แตมีเหตุ
จําเปนตองสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ให
พนักงานสอบสวนสอบปากคําผูเสียหายไปไดแตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลดังกลาวไวในสํานวนการ
สอบสวน แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ 
                      (๔.๓) แจงแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวใหทราบถึงกระบวนการ
ในการดําเนินคดีอาญาฐานกระทําผิดดวยความรุนแรงในครอบครัวและสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาความ
เสียหายหรือการบรรเทาทุกขเบื้องตน สิทธิในการมีลามกระบวนการทําบันทึกขอตกลงและเงื่อนไข รวมถึง
ผลของการยอมความ ถอนคํารองทุกขหรือถอนฟอง 
            (๕) หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนบุคคลตางดาวและประสงคจะรอง
ขอผอนผันอยูในราชอาญาจักรช่ัวคราวระหวางการดําเนินคดี ใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขออนุญาต 
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอื่นกําหนด  
            (๖) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นสมควร หรือไดรับการรองขอจากผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสม 
            (๗) การสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวที่เปนผูหญิง และเปนการ
กระทําความรุนแรงเกี่ยวกับเพศใหจัดพนักงานสอบสวนซึ่งเปนหญิงเปนผูสอบปากคํา เวนแตผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวยินยอมใหใชพนักงานสอบสวนชายเปนผูสอบปากคําหรือมีเหตุจําเปนอยาง
อื่น ใหบันทึกความยินยอมหรือเหตุจําเปนน้ันไวในสํานวนดวย 
   (๘) การสอบปากคํา บุคคลอายุไมเกินสิบแปดปในฐานะที่เปนผูตองหา ผูเสียหาย หรือ
พยาน ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๑.๒๕/๒๐๕๖ ลง 
๒๐ พ.ค.๒๕๕๔ แนวทางปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ 
   (๙) การสอบปากคําผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลอื่นที่รวมกระทําความผิด
ในฐานะผูตองหาใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
            (๑๐) การตรวจพยานหลักฐาน 
                      (๑๐.๑) การตรวจตัวหญิงผูถูกกระทํา ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ
บุคคลอื่นที่รวมกระทําความผิดซึ่งเปนหญิง ใหจัดเจาพนักงานซึ่งเปนหญิงหรือหญิงอื่นเปนผูตรวจ ทั้งน้ี ใน
กรณีที่มีเหตุอันสมควร บุคคลดังกลาวจะขอนําบุคคลใดมาอยูรวมในการตรวจน้ันดวยก็ได 
    กรณีการตรวจตัวผูหญิงที่เปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ตองให
ไดรับความยินยอม 
                      (๑๐.๒) พนักงานสอบสวนมีอํานาจสั่งใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือ
เอกสารโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได 
            (๑๑) การควบคุม และปลอยช่ัวคราว 
                      (๑๑.๑) การควบคุมและปลอยช่ัวคราวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยพนักงานสอบสวนอาจเสนอเงื่อนไขอยางใดอยางหน่ึง เพื่อ
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ความปลอดภัยของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและเลี่ยงที่จะเกิดการกระทํารุนแรงซ้ํา โดยถือ
วาเปนเงื่อนไขในการปองกันการกอเหตุราย 
                      (๑๑.๒) ในการควบคุม และปลอยช่ัวคราวบุคคลที่กระทําความผิดฐานกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ 
            (๑๒) ระหวางการสอบสวนหามมิใหพนักงานสอบสวน  
                      (๑๒.๑) จัดหรือยินยอมใหผูอื่นจัดใหมีการแถลงขาวการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยนําตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมาแถลง
ขาวหรือปรากฏตัวตอสื่อมวลชนเพื่อใหขาว 
                      (๑๒.๒) จัดใหมีการช้ีตัว หรือทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในที่
สาธารณะหรือโดยเปดเผย 

   (๑๒.๓) เปดเผยขอเท็จจริงที่ไดจากสํานวนการสอบสวนคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวแกผูใด เวนแตเปนเจาพนักงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีหรือเจาพนักงานในการยุติธรรม 

 
๓ มาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข 
 
            (๑) ระหวางการสอบสวนหากมีกรณีจําเปนเรงดวนตองคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน ไมวาจะเปนการรองขอโดย
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือขอเสนอของพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนเหน็เอง 
ใหพนักงานสอบสวนรีบทําการประมวลขอเท็จจริงตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ พอช้ีใหเห็นไดวาผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวจําตองไดรับการบรรเทาทุกขเบื้องตนหรือมีขอเท็จจริงนาเช่ือวาผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวอาจกอเหตุกระทําความรุนแรงแกบุคคลในครอบครัวซ้ําอีก หรือมีเหตุอื่น ๆ จําเปนตองกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราว 
ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการดังน้ี 
                      (๑.๑) เสนอรายงานและความเห็นใหตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา(ซึ่งไดรับมอบหมายตามคําสั่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ 
๐๘๘/๒๕๕๓ ลง ๒๙ มี.ค.๒๕๕๓)ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคล
ผูถูกกระทํา ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราวตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ 
                      (๑.๒) จะรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจใหออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได 
            (๒) เมื่อตํารวจช้ันผูใหญ ไดออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแก
บุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราวแลว ใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูที่ตองหา
วากระทําความรุนแรงในครอบครัว ปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอกําหนดมาตรการคุมครองดังกลาว 
            (๓) ใหพนักงานสอบสวนเสนอคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข ตอศาล
ที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณาภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแตวันออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
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บรรเทาทุกขดังกลาวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๔ การไกลเกลี่ยใหยอมความ 
 
            (๑) ในระหวางการสอบสวน หากพนักงานสอบสวนเห็นวา ขอหากระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนกรรมเดียวกับความผิดฐานทํารายรางกาย ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ และพฤติการณแหงคดี ไมรายแรง พอมีทางปรองดองกันได หรือ
คูกรณีรองขอ พนักงานสอบสวนอาจจัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวกับ 
ผูตองหาซึ่งตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดยอมความกัน 
            ใหพนักงานสอบสวนแจงนัดใหคูกรณีไดพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยยอมความกัน โดยอาจต้ัง
บุคคลหรือคณะบุคคลทําการไกลเกลี่ยตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได 
            (๒) ในการไกลเกลี่ยนอกจากคูกรณีทั้งสองฝายแลว ถามีเหตุจําเปนและสมควรก็ใหผูทํา
การไกลเกลี่ยเรียกบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวมาใหความคิดเห็นหรือรวมไกลเกลี่ย
ดวยก็ได แลวแตเหตุผลและความจําเปนแตละกรณี 
            เมื่อคูกรณีตกลงยอมความกันได และเงื่อนไขหรือขอตกลงยอมความไมฝาฝนตอกฎหมาย
และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวน
แลวแตกรณี จัดใหมีการการทําสัญญายอมความ แลวนําสญัญายอมความดังกลาวพรอมคูกรณี ไปทําบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือ ถอนคํารองทุกขตอพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
            (๓) การทําสัญญายอมความใหเปนไป ตามแบบ คร. ๙ 
 
๕ การทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข 
 
            (๑) ในระหวางสอบสวนหากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะยอม
ความหรือถอนคํารองทุกขในความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวไมวาจะเปนผลมาจากการไกล
เกลี่ยยอมความหรือไม หากความปรากฏชัดวาเปนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขดวยความสมัครใจ
ของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว และมิไดเกิดจากการบังคับ ขมขู หรือหลอกลวงจากบุคคลใด 
และผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามมาตรา ๑๒แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ใหพนักงานสอบสวน
จัดทําบันทึกขอตกลงเบื้องตน กอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข เพื่อใหผูตองหาวากระทําความ
รุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินกวาอายุความ แลวให
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว ลงลายมือช่ือ 
ตามแบบ คร. ๑๐  
            ในกรณีมีการแจงขอกลาวหาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวกระทําความผิดฐานทํา
รายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๕ ดวย และเปนกรรมเดียวกับ ขอกลาวหาวากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวและเปนบทที่มีโทษสูงสุด หากคูกรณีมีความประสงคที่จะยอมความกันภายใต
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เงื่อนไขตามวรรคหน่ึง ก็ใหพนักงานสอบสวน จัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดมีการยอมความกัน โดยจัดทําเปนบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความให 
            เมื่อทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ตามวรรคหน่ึงหรือ
วรรคสอง แลวแตกรณี ใหพนักงานสอบสวนสงสําเนาให ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว ที่มีเขตอํานาจและพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนดังกลาว หากคดีดังกลาวอยูระหวางการขอผัดฟองก็แจงใหศาลที่อนุญาตใหผัดฟองทราบ
ดวย 
            (๒) เมื่อปรากฏวาผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ให
พนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งโดยมิชักชา 
            ในกรณีที่ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ไมวาจะปรากฏจากการรายงานของ
พนักงานเจาหนาที่หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือพนักงานสอบสวนเห็นเอง ก็ให
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนตอไป แลวสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวและสํานวนการ
สอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาสั่ง 
            (๓) บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ หรือกอนการถอนคํารองทุกขใหพนักงาน
สอบสวนแนบไวในสํานวนสอบสวน 
            
๖ การทําความเห็นทางคดี 

 
            (๑) เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสรุปสํานวนการสอบสวนพรอม
เสนอความเห็นควรสั่งฟอง ควรสั่งไมฟอง หรือเสนอยุติคดีตอพนักงานอัยการ โดยสรุปสํานวนการสอบสวน
ตองประกอบดวยขอเท็จจริงและความเห็นในขอเท็จจริงที่ไดจากพนักงานเจาหนาที่ ภายใน ๔๘ ช่ังโมง นับ
แตไดตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

  (๒) ในกรณีที่ไมอาจฟองผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวไดภายใน ๔๘ ช่ัวโมง พนักงาน
สอบสวนตองขอผัดฟองตอศาลไดคราวละไมเกิน ๖ วัน โดยขอผัดไดไมเกิน ๓ คราว และใหนํากฎหมายวา
ดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาบังคับใชโดยอนุโลม 
            (๓) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไมอาจทําการสอบสวนเสร็จสิ้น หลังจากพนกําหนด
ระยะเวลาผัดฟองใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบบันทึกเหตุผลความจําเปนไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
 

๕.หัวหนาสถานีตํารวจ 
 
            ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีคําสั่ง ที่ ๐๘๘/๒๕๕๓ ลง ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๓ มอบหมายให หัวหนาสถานีตํารวจ  เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการออกคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข ใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการ
ช่ัวคราว ไวแลวน้ัน จึงใหดําเนินการดังน้ี 
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            (๑) เมื่อไดรับรายงานและความเห็นของพนักงานสอบสวนแลว หากเห็นชอบดวยก็ใหออก
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการ
ช่ัวคราวตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมิชักชาตาม แบบ คร. ๘   
            (๒) กอนออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราวตาม (๑) ถามีเหตุสมควรจะเรียกพนักงานสอบสวน หรือเชิญ
บุคคลที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบดุลพินิจการออกคําสั่งก็ได  
            (๓) การออกคําสั่งใด ๆ ก็ตามใหทําเทาที่จําเปนและเห็นสมควร เชน 
                      (๓.๑) ใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย 
                      (๓.๒) ใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตน
ตามสมควรแกฐานะ 
                      (๓.๓) ออกคําสั่งหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่พํานักของ
ครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลในครอบครัว 
                      (๓.๔) ออกคําสั่งกําหนดวิธีการดูแลบุตร 
            (๔) ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําสั่งตาม (๓) สามารถย่ืนอุทธรณคําสั่งเปนหนังสือตอศาล เพื่อ
ขอใหศาลทบทวนคําสั่งไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําสั่ง ใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเปนที่สุด 
            (๕) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตาม (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
            (๖) เมื่อออกคําสั่งตาม (๓) แลว ใหพนักงานสอบสวนแจงการออกคําสั่งดังกลาว ใหศูนย
ปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ทราบ 
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ภาคผนวก ๑  

กฎหมายและระเบียบ คําสั่ง 

ที่เกี่ยวของ 
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พระราชบัญญัติ 

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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พระราชบัญญัติ 
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิด

อันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแก
รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคล
ในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหน่ึงอยางใดโดยมิชอบแตไมรวมถึง
การกระทําโดยประมาท 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามี
ภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพา
อาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน 

“ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

“เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข” หมายความวา คาทดแทนความเสียหายเบื้องตนสําหรับเงิน
หรือทรัพยสินใด ๆ ที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว และใหหมายความรวมถึงรายไดที่สูญเสียไป คาใชจายในการรักษาพยาบาล คาใชจาย
ในการหาที่อยูใหม และคาใชจายอื่นที่จําเปน 

“นักจิตวิทยา” หมายความวา นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 
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“พนักงานเจ าหนาที่” หมายความว า  ผู ซึ่ ง รั ฐมนตรีแต ง ต้ั ง ใหป ฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัติน้ีและใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในทองที่ใดไมมีพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปน
พนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๔  ผูใดกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัว ผูน้ันกระทําความผิดฐาน

กระทําความรุนแรงในครอบครัว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทัง้จาํ
ทั้งปรับ 

ใหความผิดตามวรรคหน่ึง เปนความผิดอันยอมความได แตไมลบลางความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนความผิดฐานทําราย
รางกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ดวย ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดอันยอมความได 

มาตรา ๕  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูที่พบเห็นหรือทราบการกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว มีหนาที่แจงตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหน่ึง เมื่อไดกระทําโดยสุจริต ยอมไดรับความ
คุมครองและไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง 

มาตรา ๖  การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ อาจกระทําโดยวาจา เปนหนังสือ 
ทางโทรศัพท วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพบเห็นการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือไดรับแจง
ตามมาตรา ๕ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถาม
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่
น้ันเกี่ยวกับการกระทําที่ไดรับแจง รวมทั้งใหมีอํานาจจัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับ
การตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห 
ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี ใหจัดใหผูน้ันรองทุกขตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาผูน้ันไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกขไดดวยตนเองใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๗  ถามิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ หรือมิไดมีการรองทุกข
ตามมาตรา ๖ ภายในสามเดือนนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยและมีโอกาสที่
จะแจงหรือรองทุกขได ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ แตไมตัดสิทธิผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

มาตรา ๘  เมื่อมีการรองทุกขภายในอายุความตามมาตรา ๗ แลว ใหพนักงานสอบสวนทํา
การสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไป
ยังพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแตไดตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
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แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจย่ืนฟองไดทันภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหขอผัดฟองตอศาลไดคราวละ
ไมเกินหกวัน แตทั้งน้ี ตองไมเกินสามคราวโดยใหนํากฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่การกระทําความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง เปนความผิดกรรมเดียวกับความผิด
ตามกฎหมายอื่น ใหดําเนินคดีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง ตอศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอื่น
น้ัน เวนแตความผิดตามกฎหมายอื่นน้ันมีอัตราโทษสูงกวาใหดําเนินคดีตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาความผิด
ตามกฎหมายอื่นน้ัน โดยใหนําบทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัติน้ีไปใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตองจัดให
มีจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ
รวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา 

ในกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ใหพนักงานสอบสวนทําการ
สอบปากคําไปกอนโดยไมตองมีบุคคลดังกลาวรวมอยูดวย แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลดังกลาวไวใน
สํานวนการสอบสวน 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานสอบสวน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๙  เมื่อมีการแจงตามมาตรา ๕ หรือมีการรองทุกขตามมาตรา ๖ แลว หามมิให
ผูใดลงพิมพโฆษณา หรือเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีใด ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราว หรือขอมูลใด ๆ อันนาจะทํา
ใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวใน
คดีตามพระราชบัญญัติน้ี 

ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐  ในการดําเนินการตามมาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมตํ่า
กวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคล
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราว ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม 
โดยใหมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ไดเทาที่จําเปนและสมควร ซึ่งรวมถึงการใหผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือ
บรรเทาทุกขเบื้องตนตามสมควรแกฐานะ การออกคําสั่งหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่
พํานักของครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการกําหนดวิธีการดูแลบุตร 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอยางใด
อยางหน่ึงหรือหลายอยางตามวรรคหน่ึงแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอศาลภายใน  
สี่สิบแปดช่ัวโมงนับแตวันออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หากศาลเห็นชอบกับคําสัง่
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาว ใหคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทกุข
มีผลตอไป 

ในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลทําการไตสวนและมีคําสั่ง
โดยพลัน หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอแกการวินิจฉัยออกคําสั่ง ศาลอาจแกไขเพิ่มเติม 
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เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคําสั่งใด ๆ รวมทั้ง
กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได 

ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือศาลตามมาตราน้ี สามารถย่ืน
อุทธรณคําสั่งเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําสั่งไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําสั่ง ใหคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลเปนที่สุด 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑  ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่ง

กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๐ หรือออกคําสั่งใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่เหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือ

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิก
ถอนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หรือคําสั่งใด ๆ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ศาลพิพากษาวา ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตาม
มาตรา ๔ ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิด          
ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุ
ใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกําหนดแทนการ
ลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 

ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔ 
ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ การ
ถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองน้ัน และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหน่ึงเปนเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
บันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัว
ประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลวจึงใหมีการยอมความ 
การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔ ได หากผูตองหาหรือจําเลยฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวใหพนักงานสอบสวนหรือศาลมีอํานาจยกคดีข้ึนดําเนินการตอไป 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๓  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีระบบงานเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ โดยกําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔  วิธีพิจารณา การย่ืน และการรับฟงพยานหลักฐาน หากพระราชบัญญัติน้ีมิได
บัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนํากฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๕  ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไปแลว
เพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันใน
ครอบครัวเปนสําคัญ  ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปน้ี ประกอบดวย 

(๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
(๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและ

หญิงที่สมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไป
ดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ 

(๓) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะที่ครอบครัวน้ันตอง
รับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกทีเ่ปนผูเยาว 

(๔) มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกันและ
ปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 

 
มาตรา ๑๖  เพื่อประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

พนักงานเจาหนาที่หรือศาล แลวแตกรณี อาจต้ังผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเปน
บิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่ หรือศาลเห็นสมควรเพื่อให
คําปรึกษา หรือชวยเหลือในการไกลเกลี่ยใหคูความไดยอมความกัน หรืออาจมอบหมายใหนักสังคม
สงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลใดชวยเหลือไกลเกลี่ยใหคูความไดยอมความกันก็ได 

เมื่อผูประนีประนอมหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหน่ึงไดดําเนินการไกลเกลี่ยตาม
คําสั่งพนักงานเจาหนาที่หรือศาลแลว ใหรายงานผลการไกลเกลี่ยตอพนักงานเจาหนาที่หรือศาลแลวแต
กรณีดวย ในกรณีที่การไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทําสัญญายอมความข้ึนหรือจะ
ขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาพนักงานเจาหนาที่ หรือศาลก็ได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือศาลเห็นวาสัญญายอมความไมฝาฝนตอกฎหมายและความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลดําเนินการใหเปนไปตาม
สัญญายอมความน้ัน 

มาตรา ๑๗  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงาน
ประจําปแสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกข และจํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขของพนักงาน
เจาหนาที่และศาล และจํานวนการยอมความ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปละครั้ง 

มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและระเบียบน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปญหาการแกไขการใชความ
รุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการ
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ทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยทั่วไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับ
การกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เน่ืองจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณที่จะลงโทษ
ผูกระทําความผิดมากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือปกปองคุมครองผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว ดังน้ัน การมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมคีวามเหมาะสมกวา
การใชกระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนที่มีลักษณะแตกตางจาก
การดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับย้ังการกระทําผิดซ้ํา รวมทั้ง
สามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวไดประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิ
ไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่พนักงานสอบสวน 

และพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทยีบไดไมต่าํกวา 

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรนุแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน 

และพนักงานเจาหนาทีท่ี่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ 
ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึง
วางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไม
ตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ขอ ๔  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
(๓) มีความประพฤติเหมาะสมในการสงเสริมและคุมครองสิทธิประโยชนของสตรีและ

สถาบันครอบครัว 
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษา ไมตํ่ากวาปริญญาตรี และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริม

และคุมครองสิทธิสตรีและสถาบันครอบครัวมาแลวไมนอยกวาสองป 
(๕) ไดรับการรับรองการตรวจสุขภาพจิตจากจิตแพทย 
(๖) ผานการอบรมการเปนพนักงานเจาหนาที่ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว ตามหลักสูตรที่กระทรวงกําหนด โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินที่
ผูอํานวยการแตงต้ัง สําหรับผูมีประสบการณทํางานเปนที่ประจักษ ไมตองผานการอบรม แตตองไดรับการ
ประเมินตามที่ผูอํานวยการกําหนด 

ขอ ๕  บุคคลซึ่งไดรับแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๔ ตองไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนผูตองหาหรือจําเลยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว หรือกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 

(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) เปนบุคคลผูมีหน้ีสินลนพนตัวหรือบุคคลลมละลาย 
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(๔) ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน เน่ืองจากได
กระทําความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว 

(๕) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือ
กระทําโดยประมาท 

ขอ ๖  พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีใหเปนพนักงานสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ตองเปนพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีคุณสมบัติตามขอ ๔ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๕ 
และตองไดรับการฝกอบรมความรูและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนการกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว ตามหลักสูตรที่กระทรวงกําหนด 

ขอ ๗  พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ัน
ผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ไดแก 

(๑) ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีตํารวจข้ึนไป 
(๒) นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
(๓) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
พนักงานเจาหนาที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึง ตองมีความรูความเขาใจในระบบการ

บริหารงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว และตองไดรับการ
อบรมความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงกําหนด 

ขอ ๘  ใหสํานักงานประกาศใหย่ืนคําขอเพื่อแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่ พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญซึ่ง
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนคําขอตอผูอํานวยการ สําหรับจังหวัดอื่นใหย่ืนคําขอตอพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรอืผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ แลวแตกรณี เมื่อผูรับคําขอพิจารณา
เห็นวา ผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ หรือขอ ๗ ใหผูรับคําขอเสนอใหรัฐมนตรี
แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ แตถาไมมีการแตงต้ังผูย่ืนคําขอเปนพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญดังกลาว ใหผู
รับคําขอแจงเหตุผลที่ไมแตงต้ังน้ันใหผูย่ืนคําขอรับทราบ 

ขอ ๙  สํานักงานตองจัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวแกพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน และพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่า
กวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ ทุกระยะสามป 

ขอ ๑๐  ใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบ
ไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๔) รัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนงเพราะเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม

ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ หรือขอ ๗ 
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ขอ ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการ
ตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานเจาหนาท่ี 

เมื่อพบเห็นหรือไดรับแจงเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที ่

เมื่อพบเห็นหรือไดรบัแจงเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                        
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจึงไดวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่เมื่อพบเห็นหรือไดรับแจงเหตุความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

“ศูนยปฏิบัติการ” หมายความวา ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ขอ ๔  เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ใหพนักงาน
เจาหนาที่แสดงตัวช้ีแจงวากลาวแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพื่อใหยุติการกระทําโดยดีกอนถา
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวยังขัดขืนอยูอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ขอความชวยเหลือจากพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจเพื่อดําเนินการระงับเหตุ 

ขอ ๕  ผูใดพบเห็นหรือทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัวใหแจงโดยวาจา เปน
หนังสือ ทางโทรศัพท วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีอื่นการใดตอพนักงานเจาหนาที่ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการระงับเหตุโดยมิชักชา 

แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไวรักษาพยาบาล ครู หรือนายจาง ซึ่งมีหนาที่ดูแลผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวที่เปนศิษยหรือลูกจาง จะตองแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา 

ขอ ๖  กรณีมีผูพบเห็นหรือทราบการกระทํา ความรุนแรงในครอบครัว และแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยวาจา เปนหนังสือ ทางโทรศัพท วิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใดที่
สื่อสารใหรูวามีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึน ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกวันเวลาที่ไดรับแจง
ไวทันที พรอมรายละเอียดวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ช่ือผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวและผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว เทาที่ผูแจงสามารถระบุได รวมทั้งพฤติการณที่นาเช่ือวา มีการใชความ
รุนแรงในครอบครัวหรือมีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเวนแตในกรณีเรงดวนอันมีเหตุที่เช่ือไดวามี
การใชความรุนแรงในครอบครัวใหดําเนินการตามขอ ๔ ทันที แลวจึงจัดทําบันทึกในทันทีที่ดําเนินการได 

ในกรณีที่ผูแจงไมยอมบอกช่ือ โดยไมมีเหตุอันควร หรือแจงช่ือหรือที่อยูอันเปนเท็จ
พนักงานเจาหนาที่อาจไมดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได 
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ขอ ๗  กรณีพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจง หรือรายงานการกระทําความรุนแรงในครอบครวั 
หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบพบพฤติการณที่นาเช่ือวามีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ใหพนักงาน
เจาหนาที่เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ เพื่อดําเนินการยุติการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
ถาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวยังขัดขืนอยูอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ขอความชวยเหลือจากพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อดําเนินการระงับเหตุ 

กอนที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ ใหแสดงบัตร
ประจําตัวตอเจาของหรือผูที่อยูในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุน้ัน เพื่อยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไป
และแจงใหทราบถึงเหตุของการเขาไป 

ถาเจาของหรือผูอยูในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุดวยความรุนแรงในครอบครัวออกมา
พบเพื่อสอบถาม หากไมมีผูใดออกมาพบ หรือไมสามารถเปดประตูใหเขาไปในสถานที่น้ันได ใหขอความ
ชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เพื่อเขาไปชวยผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

ขอ ๘  ใหพนักงานเจาหนาที่ซักถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่น้ันถึงขอเท็จจริงที่ไดรับแจง สาเหตุของการกระทาํที่
ไดรับแจง ผลของการกระทําความรุนแรงในครอบครัวแลวหาแนวทางการชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวตอไป 

หากกรณีปรากฏวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกายและ
จิตใจใหรีบสงตัวผูน้ันไปรับการรักษาพยาบาลทันที 

ขอ ๙  หลังจากการดําเนินการตามขอ ๘ วรรคหน่ึงแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
ประสานงานกับจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทํา ดวยความรุนแรงในครอบครัว พรอมรายงานผลและความเห็นสงให
พนักงานเจาหนาที่ เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัวดังกลาว 

ขอ ๑๐  ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดแหงการแจงเหตุตามขอ ๖ การเขาไปใน
เคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุตามขอ ๗ และการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไวเปนหลักฐาน ตามแบบ คร. ๕ ทายระเบียบน้ี 

การทําบันทึกตามวรรคหน่ึง ใหผูที่เกี่ยวของลงลายมือช่ือรับรองไว หากผูน้ันไมยินยอมลง
ลายมือช่ือใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ไมมีลายมือช่ือไว 

ขอ ๑๑  ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกาย หรือ
จิตใจ ใหพนักงานเจาหนาที่ช้ีแจงใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงสิทธิในการไดรับ
ความคุมครอง ในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขเบื้องตนแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวช่ัวคราว รวมทั้งการออกคําสั่งหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปที่พํานักของครอบครัว 
หรือการออกคําสั่งหามเขาใกลตัวบุคคลในครอบครัว หรือการดูแลบุตร เปนตน ตลอดจนใหพนักงาน
เจาหนาที่ประสานงานเพื่อใหความชวยเหลือทางกฎหมายเบื้องตนแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวดวย 

ขอ ๑๒  หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวน ใหพนักงานเจาหนาที่รีบจัดการใหผูน้ันพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรองทุกข ในกรณีมีเหตุจําเปน
เรงดวน พนักงานเจาหนาที่จะจดบันทึกเสียเองก็ได แลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวนและจะจดแจง
พฤติการณอันเปนประโยชนตอพนักงานสอบสวนไวก็ได 
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ถาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะรองทุกขแตไมอยูในวิสัย หรือ
โอกาสที่จะรองทุกขไดเอง ใหพนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการรองทุกขแทนตอพนักงานสอบสวน 

ในกรณีผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษกระทําความรุนแรงในครอบครวัตอ
ผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือกระทําการอันขัดกับ
ผลประโยชนของผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือผูเยาว
หรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถไมอยูในวิสัยหรือโอกาสที่จะรอง
ทุกขไดเอง ใหพนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการรองทุกขแทนตอพนักงานสอบสวน 

ขอ ๑๓  ใหพนักงานเจาหนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการผล
ความคืบหนาของการน้ัน แลวรายงานใหสํานักงานทราบโดยเร็ว ตามแบบ คร. ๖ ทายระเบียบน้ี 

ขอ ๑๔  หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมประสงคจะรองทุกข หรือรับการ
บริการทางการแพทย หรือจิตแพทย หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห ใหพนักงานเจาหนาที่เขา
แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานในการเขาระงับเหตุความรุนแรงใน
ครอบครัวครั้งน้ัน ณ สถานีตํารวจทองที่เกิดเหตุ และคัดสําเนาบันทึกประจําวันน้ันไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๑๕  ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเองหรือขอใหศูนยปฏิบัติการ
รวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุของการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว และบันทึกรายงานของผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของทุกฉบับ รวมถึงสรุปประมวลผลเพื่อ
ประกอบดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ัน
ผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา ๑๐ หรือ พนักงานสอบสวนหรือศาล เพื่อ
พิจารณาออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวเปนการช่ัวคราว หรือคําสั่งใด ๆ หรือคําพิพากษา ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ขอ ๑๖  ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตาม
ระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

  
   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
[เอกสารแนบทาย] 

  

๑.  หนังสือแจงเหตุเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุ เพื่อดําเนินการคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว (แบบ คร. ๕) 

๒.  บันทึกรายงาน (แบบ คร. ๖)  
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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา 

ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหา และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 
“พนักงานเจ าหนาที่” หมายความว า  ผู ซึ่ ง รั ฐมนตรีแต ง ต้ั ง ใหป ฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี

ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“ศูนยปฏิบัติการ” หมายความวา ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว 

“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 

ขอ ๔  การสอบสวนความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๔ วรรค
หน่ึง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหดําเนินการตาม
ระเบียบน้ี 

ในกรณีที่ระเบียบน้ีมิไดกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง และ
กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

 
หมวด ๑ 

การรองทกุข 
   

 
ขอ ๕  เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเปน

หนังสือหรือดวยปาก ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการดังน้ี 
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(๑) บันทึกคํารองทุกขใหปรากฏเจตนาโดยแจงชัดวาประสงคจะดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว พรอมกับลงวันเดือนปและลงลายมือช่ือผูบันทึกและผูรองทุกขไว 

(๒) แจงใหผูรองทุกขทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว ตลอดจนสิทธิไดรบัการคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและการดูแล
บุตร หรือบรรเทาทุกขตามกฎหมาย 

(๓) แจงใหศูนยปฏิบัติการหรือพนักงานเจาหนาที่ใหการคุมครองสิทธิหรือชวยเหลือ
เบื้องตนแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามสมควรแกกรณี 

(๔) แจงใหศูนยปฏิบัติการหรือพนักงานเจาหนาที่ทําการประมวลขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สุขภาพกาย อารมณ จิตใจ ภาวะความเปนอยู ความสัมพันธภายในครอบครัวและสาเหตุที่กอใหเกิดความ
รุนแรงในครอบครัว เพื่อประกอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล แลวแตกรณี  
ตามแบบ คร. ๗ ทายระเบียบน้ี 

ในกรณีมีการจัดการแทนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหนํา
ความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๖  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดวยเหตุที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมอาจรองทุกขไดดวยตนเอง เน่ืองจาก
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีสภาพรางกายหรือจิตใจไมอยูในวิสัยหรือโอกาสที่จะรองทุกขได 
หรือในกรณีที่ไมมีผูจัดการแทนผูเสียหาย หรือมีผูจัดการแทนผูเสียหายแตมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาว 
หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น ตองรองทุกขเปนหนังสือและใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) บันทึกคํารองทุกขใหปรากฏชัดวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงค
จะดําเนินคดีกับผูกระทําความรนุแรงในครอบครัว และเหตุที่ไมอาจรองทุกขไดดวยตนเอง พรอมวันเดือนป
และลงลายมือช่ือผูบันทึกและพนักงานเจาหนาที่ผูรองทุกขแทนไว 

(๒) ใหแนบหนังสือคํารองทุกขรวมไวกับสํานวนการสอบสวน 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึงใหนําความในขอ ๕ วรรคหน่ึง (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
ขอ ๗  กรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปในวัน

รองทุกขใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๒ 
การสอบสวน 

   
 

ขอ ๘  การสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการดังน้ี 

(๑) แจงเปนหนังสือใหจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะสอบปากคํา เพื่อใหบุคคลที่ไดรับแจงอยู
รวมดวย เพื่อใหคําปรึกษาขณะสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
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(๒) ในกรณีมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา       
นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ แตมีเหตุจําเปนตอง
สอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ใหพนักงานสอบสวน
สอบปากคําผูเสียหายไปไดแตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนโดย
ละเอียด แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ 

ขอ ๙  การสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนเด็กอายุไมเกินสิบ
แปดปในขณะสอบปากคําใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๓ 

การออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองช่ัวคราวหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข 
   

 
ขอ ๑๐  เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรองทุกข หรือมีการรองทุกขแทน

แลว หรือระหวางการสอบสวนหากมีกรณีจําเปนเรงดวนตองคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน ไมวาจะเปนการรองขอโดยผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือขอเสนอของพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนเห็นเองใหพนักงาน
สอบสวนรีบทําการประมวลขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พอช้ีใหเห็นไดวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวจําตองไดรับการบรรเทาทุกขเบื้องตนหรือมีขอเท็จจริงนาเช่ือวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครวั
อาจกอเหตุกระทําความรุนแรงแกบุคคลในครอบครัวซ้ําอีก หรือมีเหตุอื่น ๆ จําเปนตองกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราว แลว
เสนอรายงานและความเห็นใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีที่มีเขต
อํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา ดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวเปนการช่ัวคราวตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือจะรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจใหออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๕๐ ก็ได 

ขอ ๑๑  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีไดรับ
รายงานและความเห็นตามขอ ๑๐ หรือไดรับรายงานและความเห็นจากพนักงานเจาหนาที่หรือศูนย
ปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจ หากเห็นชอบดวยก็ใหออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ใหแกผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราวตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ .ศ. ๒๕๕๐ โดยมิชักชา ตามแบบ    
คร. ๘ ทายระเบียบน้ี 

กอนออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราวตามวรรคหน่ึง ถามีเหตุสมควรจะเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบดุลพินิจออก
คําสั่งก็ได แลวแตกรณี 
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ขอ ๑๒  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีไดออก
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
เปนการช่ัวคราวแลว ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงใหผูตองหาวากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอกําหนดมาตรการคุมครองแลว ใหพนักงานสอบสวนเสนอ
คําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองดังกลาวตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณาภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแตวัน
ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๑๓  ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบน้ีและมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มี
ปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อนุสรณ  วงศวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
[เอกสารแนบทาย] 

 
๑.  แบบรายงานประมวลขอเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองหรือ

วิธีการบรรเทาทุกขเพื่อคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราว (แบบ คร. ๗) 
๒.  คําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองหรือบรรเทาทุกขช่ัวคราวตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ (แบบ คร. ๘) 
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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการ
ยอมความ ถอนคํารองทุกขในชั้นสอบสวน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทกึขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ 

ถอนคํารองทกุขในช้ันสอบสวน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสามและมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ ถอนคํารองทุกขในช้ันสอบสวน 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี

ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“ศูนยปฏิบัติการ” หมายความวา ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว 

“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 

 
หมวด ๑ 

การไกลเกลี่ยใหยอมความ 
   

 
ขอ ๔  ในระหวางการสอบสวน หากพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเห็นวา ขอหากระทํา

ความรุนแรงในครอบครัวหรือการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนกรรมเดียวกับความผิดฐานทําราย
รางกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ และพฤติการณแหงคดี ไมรายแรงพอ มีทางปรองดอง
กันได หรือคูกรณีรองขอ พนักงานสอบสวนอาจจัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวกับผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดยอมความกัน 

ใหพนักงานสอบสวนแจงนัดใหคูกรณีไดพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยยอมความกัน โดยอาจต้ัง
บุคคลหรือคณะบุคคลทําการไกลเกลี่ยตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได 
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ขอ ๕  ในการไกลเกลี่ยนอกจากคูกรณีทั้งสองฝายแลว ถามีเหตุจําเปนและสมควรก็ให
ผูทําการไกลเกลี่ยเรียกบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวมาใหความคิดเห็นหรือรวมไกล
เกลี่ยดวยก็ได แลวแตเหตุผลและความจําเปนแตละกรณี 

เมื่อคูกรณีสามารถยอมความกันได และเงื่อนไขหรือขอตกลงยอมความไมฝาฝนตอ
กฎหมายและความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ใหพนักงานเจาหนาที่ ผูจัดใหมีการไกล
เกลี่ยทําสัญญายอมความให แลวเสนอสัญญายอมความดังกลาวใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบพรอม
คูกรณี ไปทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือ ถอนคํารองทุกขตอหนาพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การทําสัญญายอมความใหเปนไปตามแบบ คร. ๙ ทายระเบียบน้ี 
ขอ ๖  เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรองทุกข หรือมีการรองทุกขแทน

แลว หากพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเห็นสมควรจะดําเนินการไกลเกลี่ยใหคูกรณีไดยอมความกันก็ได
โดยใหนําความในขอ ๔ วรรคสอง และขอ ๕ มาใชบังคับ 

ในกรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ยังไมไดรองทุกขหรือไมประสงคจะรอง
ทุกขใหดําเนินคดีกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว หากพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเห็นสมควรและ
คูกรณียินยอมจะดําเนินการไกลเกลี่ยใหคูกรณีไดยอมความกันตามวรรคหน่ึงก็ได 

 
หมวด ๒ 

บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรอืถอนคํารองทกุข 
   

 
ขอ ๗  ในระหวางสอบสวนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะยอมความ

หรือถอนคํารองทุกขในความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวไมวาจะเปนผลมาจากการไกลเกลี่ย
ยอมความหรือไม หากความปรากฏชัดวาเปนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขดวยความสมัครใจของ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว และไมอยูในอาณัติ ขมขู หรือหลอกลวงจากบุคคลใดและ
ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว รับที่จะปฏิบั ติตามเงื่อนไข ตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ใหพนักงานสอบสวน
จัดทําบันทึกขอตกลงเบื้องตน กอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข เพื่อใหผูตองหาวากระทําความ
รุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินกวาอายุความฟอง แลวให
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว ลงลายมือช่ือ 
ตามแบบ คร. ๑๐ ทายระเบียบน้ี 

ในกรณีมีการแจงขอกลาวหาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวกระทําความผิดฐานทํา
รายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๕ ดวย และเปนกรรมเดียวกับ ขอกลาวหาวากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวและเปนบทที่มีโทษสูงสุด หากคูกรณีมีความประสงคที่จะยอมความกันภายใต
เงื่อนไขตามวรรคหน่ึง ก็ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจัดใหมีการไกล
เกลี่ยใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดมีการ
ยอมความกัน โดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความให 

เมื่อทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ตามวรรคหน่ึงหรือ
วรรคสอง แลวแตกรณี ใหพนักงานสอบสวนสงสําเนาใหศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจและพนักงาน
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เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาว หากคดีดังกลาว
อยูระหวางการขอผัดฟองก็แจงใหศาลที่อนุญาตใหผัดฟองทราบดวย 

ขอ ๘  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมายจากศูนยปฏิบัติการที่มีเขต
อํานาจทําการติดตามและสอดสองใหผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง
เบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขตามที่พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจจัดทําข้ึน ในการน้ีให
พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีหนาที่ใหคําแนะนําใหผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาวไดตามสมควรแกกรณี 

ขอ ๙  ในกรณีผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวจงใจฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานไปยัง
พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ หรือศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจ แลวแตกรณี 

ขอ ๑๐  เมื่อปรากฏวาผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ให
พนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งโดยมิชักชา 

ในกรณีที่ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ไมวาจะปรากฏจากการรายงานของ
พนักงานเจาหนาที่หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือพนักงานสอบสวนเห็นเอง ก็ให
พนักงานสอบสวนยกคดีดังกลาวข้ึนทําการสอบสวนโดยมิชักชา แลวสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครวั
สํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาสั่ง 

ขอ ๑๑  ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบน้ีและมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มี
ปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับอํานาจฝายบริหาร 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อนุสรณ  วงศวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
[เอกสารแนบทาย] 

 
๑.  สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ (คร  ๙) 
๒.  บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ ถอนคํารองทุกขคดีความรุนแรงใน

ครอบครัว ในช้ันสอบสวนตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ (คร. ๑๐) 
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ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการ 
แกผูกระทําความรุนแรงในครอบครวัแทนการลงโทษ 

และเง่ือนไขการยอมความ 
การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรง 

ในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ 
การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เห็นควรออก
ระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว แทน
การลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟองเพื่อใหการดําเนินการ เปนไป
ดวยความเรียบรอยตามบทบัญญัติดังกลาวไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว แทนการลงโทษ
และเงื่อนไขการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟอง พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนตนไป 
ขอ ๓  ใหศาลใชดุลพินิจพิจารณากําหนดวาจะใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความ

ประพฤติผูกระทําความผิด ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ  
ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัวหรือทําทัณฑบนไวอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางรวมกัน แทนการลงโทษแกผูกระทําความผิดน้ันก็ไดโดยใหพิจารณาถึงสาเหตุแหงการ
กระทําความผิด พฤติการณแหงคดี อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญาการศึกษาอบรม สุขภาพ    
ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของผูกระทําความผิด ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับผูกระทํา
ความผิด ประกอบดุลพินิจที่จะใชวิธีการดังกลาวใหเหมาะสมกับผูกระทําความผิดแตละราย และเหมาะสม
กับพฤติการณเฉพาะเรื่อง โดยมุงถึงความสงบสุข และการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ และศาลอาจ
สอบถามหรือรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดุลพินิจดวยก็ได 

ขอ ๔  วิธีการฟนฟูและบําบัดรักษาผูกระทําความผิดแทนการลงโทษน้ัน ศาลอาจกําหนด
ขอเดียวหรือหลายขอ ดังตอไปน้ี 

(๑) ใหฟนฟูโดยการอบรมผูกระทําความผิด ดวยการวากลาวตักเตือนหรือใหเขารวม
โครงการฝกอบรมทางศีลธรรมหรือฝกวินัยหรือโครงการอื่น เปนระยะเวลาและในสถานที่ที่เหมาะสมตามที่
ศาลเห็นสมควร แตทั้งน้ีเปนเวลาไมเกิน ๗ วัน 

(๒) ใหเขารับการฟนฟูบําบัดรักษาเกี่ยวกับอาการติดยาเสพติดใหโทษ ในสถานพยาบาล
สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร จนกวาจะครบข้ันตอนการบําบัด แตทั้งน้ีเปนเวลาไมเกิน 
๖ เดือนนับแตวันถูกสงตัวเขารับการฟนฟู บําบัดรักษา เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่นโดยคํานึงถึงอายุ เพศ 
ประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิดที่เกิดจากการติดยาเสพติดใหโทษตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งปวง
ของผูกระทําความผิดประกอบดวย และอาจจะใหผูกระทําความผิดอยูภายใตการดูแลของพนักงานคุม
ประพฤติดวยก็ได 

(๓) ใหสงตัวผูกระทําความผิด ซึ่งมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ หรือความ
เจ็บปวยอยางอื่น ไปบําบัดรักษายังโรงพยาบาล สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรหรือมอบ
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ใหแกผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควรจนกวาผูน้ันจะหาย หรือตามระยะเวลาที่
ศาลเห็นสมควรกําหนดเปนเวลาไมเกิน ๑ ป เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น 

(๔) ใหสงตัวผูกระทําความผิดเขารับการบําบัดรักษาอาการติดสุราหรือของมึนเมาอยางอืน่
ในสถานพยาบาล สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร จนกวาจะหายจากการติดสุราหรือของ
มึนเมาอยางอื่น แตทั้งน้ีเปนเวลาไมเกิน ๖ เดือนนับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการบําบัดรักษาเวนแตมีเหตุ
จําเปนอยางอื่น 

ขอ ๕  วิธีการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดแทนการลงโทษน้ัน ใหศาลกําหนดให
ผูกระทําความผิดไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลอื่นที่ศาล
เห็นสมควรทุก ๓ เดือนตอครั้งเปนเวลาไมเกิน ๑ ป หรือระยะเวลาที่เห็นสมควรแตไมเกิน ๑ ป เพื่อให
คําแนะนําชวยเหลือ ตักเตือนในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ โดยอาจจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อ
คุมความประพฤติขอเดียวหรือหลายขอ ดังตอไปน้ีดวยก็ได 

(๑) หามมิใหผูกระทําความผิดเขาไปในสถานที่อันจูงใจใหประพฤติช่ัวหรือกระทําการใด
อันเปนเหตุใหประพฤติช่ัว 

(๒) ใหฝกหัดหรือประกอบอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
(๓) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิดอีก 
(๔) หามเลนการพนันหรือหามด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดและอาจใหไปรับการ

บําบัดรักษาการติดสุราหรือสิ่งเสพติดหรือความบกพรองทางรางกายและจิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอื่น 
ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด เปนเวลาไมเกิน ๖ เดือนนับแต
วันที่ถูกสงตัวเขารับการบําบัดรักษา เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น 

(๕) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด เพื่อแกไขฟนฟู หรือปองกันมิใหผูกระทํา
ความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดซ้ําข้ึนอีก 

เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดดังกลาวน้ัน ถาภายหลังความปรากฏแกศาลวาพฤติการณ
เกี่ยวแกการคุมความประพฤติไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหน่ึงขอใดหรือ
กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไมไดกําหนดอีกก็ได 

ขอ ๖  วิธีการใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขแทนการลงโทษน้ันให
ศาลกําหนดใหผูกระทําความผิดชดใชคาเสียหายเบื้องตน สําหรับเงินหรือทรัพยสินใดๆ ที่ผูเสียหายได
สูญเสียไป เพราะผลของการกระทําความผิดน้ัน ตามจํานวนเงินและระยะเวลาที่กําหนดใหชําระตามที่ศาล
เห็นสมควรกําหนด โดยเฉพาะคาเสียหายดังตอไปน้ี ใหกําหนดดังน้ี 

(๑) สําหรับรายไดที่สูญเสียไป ใหชดใชคาเสียหายเบื้องตนในวงเงินที่สูญเสียไป แตทั้งน้ีไม
เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น 

(๒) คาใชจายในการรักษาพยาบาล ใหชดใชเบื้องตนเทาที่ผูเสียหายไดใชจายไปจริง แต
ทั้งน้ีไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น 

(๓) คาใชจายในการหาที่อยูใหม ใหชดใชเบื้องตนเทาที่ผูเสียหายไดใชจายไปจริง แตทั้งน้ี
ไมเกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เปนเวลาไมเกิน ๑ ป เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น 

(๔) คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ใหชดใชเบื้องตนตามที่จําเปน ตามจํานวนเงินและระยะเวลา
ที่กําหนดใหชําระตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด แตทั้งน้ีไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควร
อยางอื่น 
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ขอ ๗  การใหทํางานบริการสาธารณะแทนการลงโทษน้ัน ใหศาลกําหนดประเภทของการ
ทํางานบริการสาธารณะประโยชน สถานที่ และระยะเวลาตามที่ศาลและผูกระทําความผิดเห็นสมควร แต
ทั้งน้ี ไมควรกําหนดใหเกินวันละสามช่ัวโมง และไมเกินเจ็ดวัน โดยใหพิจารณาดวยวาการทํางานน้ัน ตองไม
กอความเสียหายแกสังคมหรือบุคคลอื่นและไมกอใหเกิดภาระเกินสมควรทั้งใหพิจารณาจากวิถีชีวิต      
การดํารงชีพ ความรับผิดชอบตอครอบครัวและพิจารณาจากลักษณะหรือประเภทและความเหมาะสมของ
งาน รวมทั้งระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไปทํางานดวย 

ขอ ๘  การใหละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัวแทน
การลงโทษ เมื่อศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดี ยังไมสมควรลงโทษผูกระทําความผิด แตการกระทําของ
ผูกระทําความผิดอยางใดอยางหน่ึงเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว ศาลมีอํานาจทีจ่ะสั่งหาม
มิใหผูกระทําความผิดกระทําหรือใหละเวนการกระทําดังกลาว หรือมีคําสั่งอื่นใดในอันที่จะบรรเทาความ
เดือดรอนเสียหายที่ผูเสียหาย อาจไดรับตอไปเน่ืองจากการกระทําของผูกระทําความผิด ตามที่ศาล
เห็นสมควรได โดยศาลอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหผูกระทําความผิดปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหผูน้ันกระทํา
ความผิดข้ึนอีกก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควร ภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น 

ขอ ๙  การทําทัณฑบนแทนการลงโทษ เมื่อศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดียังไมสมควร
ลงโทษผูกระทําความผิด แตมีเหตุอันควรเช่ือวาผูกระทําความผิดอาจจะกอเหตุราย ใหเกิดภยันตรายแก
บุคคลในครอบครัวข้ึนอีก ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูน้ันทําทัณฑบนไวโดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินหาพัน
บาท วาผูน้ันจะไมกอเหตุรายดังกลาวอีกตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนดแตไมเกินสองป และจะสั่งใหมี
ประกันดวยหรือไมก็ได 

ถาผูทําทัณฑบนกระทําผิดทัณฑบน ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูน้ันชําระเงินไมเกินจํานวนที่ได
กําหนดไวในทัณฑบน ถาผูน้ันไมชําระใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา 
๓๐ มาใชบังคับ เวนแตผูทําผิดทัณฑบนเปนเด็กหรือเยาวชน ใหนําบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับ 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟองในความผิดตาม
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหศาลจัดให
มีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟองน้ัน และ
กําหนดใหนําวิธีการตามขอ ๔ ถึงขอ ๙ ขอเดียวหรือหลายขอ มาเปนเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดวย
ก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลวจึงใหมีการยอมความ การถอนคํา
รองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดดังกลาวได หากจําเลยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว ในขอ
น้ีหรือขออื่นๆ ขอใดขอหน่ึง ใหศาลมีอํานาจยกคดีข้ึนดําเนินการตอไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สนิท ตระกูลพรายงาม 

อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
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คําสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ท่ี ๐๘๘/๒๕๕๓ 

เรื่อง  การมอบหมายการออกคําสั่งกําหนดมาตรการ 

หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข 
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คําสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ที่ ๐๘๘/๒๕๕๓ 

เรื่อง  มอบหมายการออกคําสัง่กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข 
-------------------------------------- 

เพื่อใหการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว       
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
ตามเจตนารมณแหงกฎหมาย 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับขอ ๗ ของระเบียบกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่งคงของมนุษย วาดวยหลักเกณฑการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน และ
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญในการคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย จึงมอบหมายการออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูดํารง
ตําแหนงซึ่งไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและหรือ
ไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ แลวแตกรณี ดังตอไปน้ี 

๑. หัวหนาสถานีตํารวจ 
๒. นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
๓. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
 

ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวขางตนมีอํานาจหนาที่ในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราวตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ี เปนตนไป 
 

      สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
                                                      นายอิสสระ  สมชัย 
                                                     (นายอิสสระ  สมชัย) 
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ภาคผนวก ๒  

แบบ คร.  
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แบบ คร. ๕ 

หนังสือแจงเหตุเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกดิเหต ุ

เพื่อดําเนนิการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

 

เขียนที่............................................. 
วันที่........เดือน....................พ.ศ. .......... 

เรื่อง  แจงเหตุเขาไปในที่รโหฐานเพื่อดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
เรียน  .................................................................... 
(ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว/ผูเกี่ยวของ) 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................อายุ........ป ในฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ใน
การคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายเลขทะเบียน................เมื่อวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ......... ออกโดย
................................ขอแจงใหทราบวา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พนักงานเจาหนาที่พบเห็น/หรือไดรับแจงมีการ
กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินการ ดังน้ี 
       ระงับเหตุและสอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง       
ในครอบครัว 
       จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับการเขารักษาจากแพทย 
       จัดใหผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย 
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห 
       จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองทุกข หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรง    
ในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 
    ลงช่ือ.............................................พนักงานเจาหนาที่ 
          (                                    ) 
            .........../................/........... 
 
    ลงช่ือ............................................  ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
          (                                   )  /ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
           .........../................/...........   /ผูเกี่ยวของ 
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แบบ คร. ๖ 
บันทึกรายงาน 

สวนราชการของรัฐ/เอกชน 
วันที่.......เดือน....................พ.ศ. ......... 

ที่............................                                       
เรื่อง  การดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 ดวยเมื่อวันที.่....เดือน....................พ.ศ. .........ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ...................................
ในฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หมายเลขทะเบียน
.......................ออกโดย..........................ไดดําเนินการเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุเพือ่ระงบัเหตุความ
รุนแรงในครอบครัวที่บานเลขที่.............หมูที่........ ตรอก/ซอย.................ถนน........................ตําบล/แขวง
..................อําเภอ/เขต......................จังหวัด..................โดยมีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
..................................................อายุ.............ป เปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงและมีนาย/นาง/นางสาว/
เด็กชาย/เด็กหญิง......................................อายุ.............ป เปนผูกระทําความรุนแรง ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ได
ดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปน้ี 
       เขาไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว 
       ใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย 
       ใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับคําปรึกษาจากจิตแพทย นักจิตวิทยา     
หรือนักสังคมสงเคราะห 
       จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวดําเนินการรองทุกข 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
     ลงนาม........................................... 
                   (                                ) 
                                                       พนักงานเจาหนาที ่
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คร. ๗ 
แบบรายงานประมวลขอเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครอง 

หรือวิธีการบรรเทาทุกขเพ่ือคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว 
 

   
            ดวยเมื่อวันที่ . .... ..... .... .. เดือน.... .... ..... .... ..... ..... .... ..... ...พ .ศ. . ..... .... .. ... .... .             
ขาพเจา.................................................................................พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบญัญติัคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.๒๕๕๐  ไดรับแจงจาก.......................................................... 
พนักงานสอบสวน  สถานีตํารวจนครบาล ........................................................./สถานีตํารวจภูธร
................................................../ศูนยปฏิบัติการ........................................................................................
ศาล ....................................................... ใหทําการประมวลขอเท็จจริงเกี่ยวกับคูกรณีในคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวระหวาง นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.................. ...........................นามสกุล
.................................ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวกับ  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
......................................................... นามสกุล ............................................................  ผูถูกกลาวหาวา
กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
  จึงขอรายงานขอเท็จจรงิดังน้ี 

๑.  ขอมูลทั่วไป  
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................นามสกุล
......................................เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ........อายุ....ป  สัญชาติ..............เช้ือชาติ
..............ศาสนา....................อาชีพ..............................................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่.................หมูที่
...............ตรอก/ซอย..............................................ถนน...............................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท........................            
เปนผูเสียหาย/ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................นามสกุล
.........................................เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ.............อายุ.........ป  สัญชาติ
...............เช้ือชาติ..............ศาสนา....................อาชีพ...........................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่......หมูที่
...................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท........................
เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว 

๒.  สุขภาพกาย/สุขภาพจิต    
   ๑. สุขภาพของผูเสียหาย…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……… 
      เคยมีประวัติการรักษาหรือไม (ถามีระบุ)…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
   ๒. สุขภาพของผูถูกกลาวหา................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
   เคยมีประวัติการรักษาหรือไม (ถามีระบุ)............................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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๓.  การศึกษาและอาชีพ  
   ๑. การศึกษาและอาชีพของผูเสียหาย............................................................ 
   การศึกษา …………………………………………………………………………… 
   อาชีพ/ลักษณะงาน ....................................................................................         
   รายได ..................................................................................................... 
   ๒. การศึกษาและอาชีพของผูถูกกลาวหา....................................................... 
   การศึกษา……………………………………………………………………………. 
   อาชีพ/ลักษณะงาน..................................................................................... 
   รายได...................................................................................................... 
   ๔.  ความสัมพันธในครอบครัว 
   ๑. กรณีทั้งสองฝายเปนสามีภริยากัน  สมรสกันมา...................ป  มีบุตร................คน   
   ฝายใดเคยสมรสมากอนหรือไม  (ถามีระบุ)............................................................................... 
   มีบุตรติดมากับคูสมรสเดิมหรือไม  (ถามีระบุ)………………………………………………………. 
   ขณะเกิดเหตุอยูดวยกันหรือแยกกันอยู  (ระบุ) .................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
   ๒. กรณีทั้งสองฝายเปนบิดา/มารดากับบุตร  ระบุความสัมพันธภายในครอบครัว 
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
   ๓. กรณีทั้งสองฝายเปนญาติหรืออาศัยอยูดวย  ระบุความสัมพันธภายในครอบครัว 
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
   ๕.  ความเห็น 
  จากการประมวลขอเทจ็จริง  เห็นวา 
   ๑.  ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกอความรุนแรงในครอบครัว  
   ๑.๑......................................................................................................... 
   ๑.๒......................................................................................................... 
   ๒.  แนวทางแกไข 

๒.๑.................................................................................................... .....                                                                                 
๒.๒........................................................................................................ 

   ๓.  มาตรการคุมครองช่ัวคราว  (ถามีเหตุจําเปนใหเสนอ)................................. 
  ๓.๑......................................................................................................... 
  ๓.๒.......................................................................................................... 
     ลงช่ือ.....................................................ผูประมวลขอเท็จจรงิ 
        พนักงานเจาหนาที ่
หมายเหตุ : เอกสารน้ีเปนความลับใชเฉพาะประกอบการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่   
               พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการและศาลเทาน้ัน  ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง 
               ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
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คร.๘ 
คําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองหรือบรรเทาทุกขชั่วคราว 

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา 
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

   
     ออกคําสั่งที่ ..................................................... (หนวยสงักัดของผูออกคําสั่ง) 

  เมื่อวันที่........................ เดือน ................................................ พ.ศ. .................................. 
ไดรับรายงานจาก.......................................................................... พนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวนวา 
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง ............................................ นามสกุล................................................. 
เกิดเมื่อวันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ป  สัญชาติ.......................................... 
เช้ือชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ที่อยูปจจุบันบานเลขที่........................................ 
หมูที่....... ตรอก/ซอย .................................. ถนน ................................... ตําบล/แขวง ................................ 
อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. โทรศัพท ......................... 
ไดรองทุกขใหดําเนินคดีแกนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................. นามสกุล
............................................ เกิดเมื่อวันที่............ เดือน........................พ.ศ. ....... อายุ ..... ป สัญชาติ
............ เช้ือชาติ.............. ศาสนา.......................... อาชีพ....................... ที่อยูปจจุบันบานเลขที่........... หมู
ที่............ ตรอก/ซอย ....................... ถนน ....................... ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต 
............................ จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท .................. ในขอหา
กระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวโดยไดรองทุกขแทนไวที…่………………………………………. 
.....................................................................  เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ................
ตามคดีหมายเลขที.่.......................... 
  ซึ่งขอเท็จจริงสรุปโดยยอไดความวา................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  เห็นวาขอเท็จจริงดังกลาวจําเปนและมีเหตุสมควรกําหนดมาตรการคุมครองช่ัวคราวและ
หรือวิธีการบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราว อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว   
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  จึงออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองช่ัวคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกขใหแก
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  ดังน้ี 
  ๑.  ให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................................. นามสกุล
.............................................................  ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษา
สุขภาพกาย/จิตใจ/อาการปวย............................................................... จาก............................................. 
สถานพยาบาล ............................เปนระยะเวลา............. วัน ........... เดือน ............ ป  และ/หรือ 
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  ๒.  หามมิให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................นามสกุล
............................................................  ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว เขาที่พํานักหรือที่อยู
อาศัยของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................นามสกุล.............................. เปน
การช่ัวคราว เปนเวลา ........ วัน........... เดือน ...............ป และ/หรือ 
  ๓.  หามมิให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง..............................................นามสกุล
................................................  เขาใกล นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................ 
นามสกุล .....................................ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลที่อาศัยอยูใน
ครอบครัว และ/หรือ 
  ๔.  ให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................. นามสกุล
...........................................  ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว และ/หรือนาย/นาง/นางสาว/
เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล................................... ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว รวมกันใหการอุปการะเลี้ยงดู.....................................ภายใตคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่
หรือของนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห เปนระยะเวลา............. วัน ............ เดือน ..............ป และ/หรือ 
  ๕. ให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.................................................. นามสกุล
......................................... ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวจายคารักษาพยาบาลหรือ
ความเจ็บปวยอันเปนผลมาจากการถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องตน เปนเงิน 
............................... บาท หรือคาใชจายบรรเทาทุกขเบื้องตนอันจําเปนแกการดํารงชีพประจําวัน เปนเงิน
......................... บาท  
  ให นาย/นาง/นางสาว....................................นามสกุล................................ 
พนักงานสอบสวน แจงคําสั่งใหผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามโดยไมชักชา 
    สั่ง ณ วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....... 
 
            (.....................................................................) 
                              พนักงานเจาหนาที่ 
                                            ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ 
 
หมายเหตุ: หากผูรับคําสั่งไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตน หรือฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
               สามเดือนหรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหา 
               แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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คร. ๙ 

สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

  
  .......................................................................  ผูเสียหาย  
          
 
ระหวาง 
                 ...................................................................... ผูตองหา 
 
  สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําข้ึนที ่....................................... 
............................................. ศูนยปฏิบัติการ/สถานีตํารวจ ........................................................................... 
  วันที่.................... เดือน .........................................................พ.ศ. ................. 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง..................................นามสกุล…............................... 
เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ....... อายุ........ป  สัญชาติ .....................เช้ือชาติ
.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ ............. หมูที่ ................ 
ตรอก/ซอย ...................... ถนน .........................ตําบล/แขวง..................................... อําเภอ/เขต 
.............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............ไดรองทุกขหรือได
มีการรองทุกขแทนใหดําเนินคดีแก นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................
นามสกุล.................................... ในขอหากระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว  โดยรอง
ทุกขไวที่ ....................................... เมื่อวันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ........  คดีหมายเลขที่ 
.........................ซึ่งเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูเสียหายฝายหน่ึง 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................. นามสกุล
.. .. .. .. .. .. .................. เกิดเมื่อวันที่....... เดือน...................... พ.ศ. ....      อายุ ......... ป  สัญชาติ
.................. เช้ือชาติ .................... ศาสนา..........................อาชีพ.............................. ที่อยูปจจุบันบานเลขที่
........... หมูที่ ......... ตรอก/ซอย ....................... ถนน ............................ ตําบล/แขวง .......................
อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด ......................... รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................... 
ซึ่งเปนผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหน่ึง 
  โดย วัน น้ี เ วล า . . . . . . . . .  นา ฬิก า  ทั้ ง ส อ ง ฝ า ย ได ม าพบ  นาย /นา ง /นา ง ส า ว 
........................................................... นามสกุล....................................................... ซึ่งเปนพนักงาน
เจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวน 
  ทั้งสองฝายแจงวาไดตกลงประนีประนอมยอมความกันไดในปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และใหทําสัญญายอมความให มีสาระสําคัญ  ดังน้ี 
  ฝายผูตองหาตกลงวา............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................... 
   ฝายผูเสียหายตกลงวาจะไมกระทําการอันเปนเหตุกระตุนใหเกิดการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว และถาฝายผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายอมความครบถวนจะไปทําการถอนคํารองทุกข 
หรือยอมความตอพนักงานสอบสวน ไมติดใจดําเนินคดีกับฝายผูตองหาอีกตอไป 
  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวน เห็นวาขอตกลงสัญญายอมความไมฝาฝน
ตอกฎหมาย และความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนจึงทําสัญญายอมความให ตามมาตรา 
๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และได
อานสาระสําคัญในสัญญายอมความใหทั้งสองฝายฟงเขาใจตรงกันแลว จึงใหลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
          ลงช่ือ ........................................................... ผูเสียหาย   
                                       (..........................................................) 
          ลงช่ือ ........................................................... ผูตองหา 
         (..........................................................) 
          ลงช่ือ ............................................................. พนักงานเจาหนาที่ 
                    /พนักงานสอบสวน 
                  (..........................................................)  
 
 
 
หมายเหตุ: สัญญายอมความน้ีเปนสัญญายอมความในคดีอาญา มิใชสัญญาประนีประนอม         
               ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คูความไมอาจ 
               นําไปฟองรองทางแพงได 
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คร. ๑๐ 
บันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการยอมความ  ถอนคํารองทุกข 

คดีความรุนแรงในครอบครัว ในชั้นสอบสวน 
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

  .......................................................................  ผูเสียหาย  
          
 
ระหวาง 
                 ...................................................................... ผูตองหา 
   
  บันทึกน้ีทําที่............................................................................................................. 
  วันที่ ............... เดือน ......................................................... พ.ศ. ................... 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................นามสกุล….................................. 
เกิดวันที่ ........ เดือน.......................พ.ศ. ....... อายุ.............ป  สัญชาติ............................เช้ือชาติ
.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ ..............หมูที่....... 
ตรอก/ซอย...................ถนน.....................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต......................จังหวัด
............. รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนให
ดํา เน ินคด ีแก  นาย /นาง/นางสาว/ เด ็กชาย / เด ็กหญ ิง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .นามสกุล
.................................ในขอหากระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวโดยรองทุกขไวที่ 
.................................................................... เมื่อวันที่ .......................... เดือน ................... พ.ศ. .............  
คดีหมายเลขที่ .....................................ซึ่งเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปน
ผูเสียหายฝายหน่ึง 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง ..... ...... ...... ....... ...... ....... ......  นามสกุล
..........................................  เกิดเมื่อวันที่....... เดือน....................... พ.ศ. .... อายุ ...... ป  สัญชาติ
.............. เช้ือชาติ................... ศาสนา................. อาชีพ.................... ที่อยูปจจุบันบานเลขที่............หมูที่.... 
ตรอก/ซอย ....................... ถนน ............................ ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต ..................... 
จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ..................  ซึ่งเปนผูตองหาวากระทําความ
รุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหน่ึง 
  โดยวันน้ีเวลา................................นาฬิกา  ทั้งสองฝายไดมาพบพนักงานสอบสวนและ
ขอใหพนักงานสอบสวนทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  ถอนคํารองทุกขดวยสมัครใจ
ทั้งสองฝาย  โดยฝายผูตองหายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด ขอหน่ึงหรือหลายขอ  ดังน้ี 
  ๑.  ยอมรับการบําบัดรักษาอาการปวยหรือตามแพทยสั่งที่.............................. 
  ๒.  ยอมเขารับการฟนฟูอาการปวยหรือตามแพทยสั่งที่.................................. 
  ๓.  ยอมใหเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปน
จํานวน.....................................บาท 
  ๔.  จะไมเสพสุราหรือสิ่งเสพติดหรือกระทํา.................................................. 
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อันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว 
  ๕. ยอมใหคุมความประพฤติโดย............................................................... 
  ๖.  ทํางานบริการสาธารณะโดย.................................................................. 
  ๗. ยอมทําทัณฑบนโดย........................................................................... 
  ๘.   อื่น ๆ  (ที่ไมขัดตอสิทธิข้ันพื้นฐานหรือความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน) 
  ผูเสียหายซึ่งถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขาใจและยินยอมใหผูกระทําความ
รุนแรงใหครอบครัวรับเงื่อนไขดังกลาว  เมื่อผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน
ภายในระยะเวลา.......................เดือน........................ป  ผูเสียหายซึ่งถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวมีเจตนายอมความหรือถอนคํารองทุกขและใหมีผลตามกฎหมายทันทีตามมาตรา ๑๒  วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  พนักงานสอบสวนไดอานขอความในบันทึกขอตกลงเบื้องตนใหขาพเจาทั้งสองฝายทราบ
และเขาใจแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว 
 
    ลงช่ือ..........................................................ผูเสียหาย    

       (.........................................................) 
    ลงช่ือ..........................................................ผูตองหา/ถูกกลาวหา 
           (.........................................................) 
            ลงช่ือ..........................................................................พนักงานผูทําบันทึกขอตกลง 
           (.........................................................) 
    ลงช่ือ.........................................................พยาน (ถาม)ี        
                  (.........................................................) 
 
หมายเหตุ : หากผูรับเงื่อนไขไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติฝาฝนเงื่อนไข พนักงานสอบสวนมีอํานาจ 
ยกคดีข้ึนสอบสวนตอไปไดตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครอง  
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

 














































































































































































































































































	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

