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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
ตุลาคม  ๒๕๖๒  

คํานํา

      หนังสือสิทธิและสวัสดิการสําหรับบุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวฉบับนี้  มีวัตถุประสงค ในการจัดทํา เพ�่อ เผยแพรความรู  
และสิทธิประโยชนที่ประชาชนพ�งไดรับจากพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ.๒๕๕๐   กรมกิจการสตร�และสถาบนัครอบครวั
ไดคัดสรรเนื้อหาที่สําคัญและมีประโยชน ไดแก สิทธิและสวัสดิการตางๆ ที่บุคคล
ซึง่ไดรบัผลกระทบจากความรนุแรงในครอบครวัสามารถเขาถงึได เชน สทิธใินการ
ไดรับการตรวจรักษา การบําบัดฟ��นฟ� การไดรับเง�นชวยเหลือบรรเทาทุกข เปนตน  
ทั้งน้ีเพ�่อใหหนังสือมีความนาสนใจ นาอาน และเขาใจงาย จึงไดมีการปรับปรุง
การออกแบบและจดัทาํภาพประกอบทีส่วยงาม ทนัสมยั เพ�อ่ใหผูอานมคีวามเขาใจ
สิทธิและสวัสดิการสําหรับบุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
อยางลึกซึ้งมากยิ�งข�้น
 กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว หวังเปนอยางยิ�งวาทานผูอาน
จะมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
การคุมครองสิทธิประโยชนของบุคคลในครอบครัว ไมเพ�กเฉยเมื่อถูกกระทํา
หร�อพบเห็นการกระทําความรุนแรงในครอบครัว สามารถใหการชวยเหลือ 
ใหคําแนะนํา ปร�กษา บุคคลในครอบครัว หร�อชุมชนได และยินดีเปนอยางยิ�ง
หากทานจะไดสงผานความรูน้ีไปยังบุคคลอันเปนที่รักในครอบครัว หนวยงาน 
และชุมชน ตอไป



2 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

แตเปนเร�่องราวของทุกๆ คนที่ตองชวยกันหยุดยั้ง
เพ�่อไมใหครอบครัว และสังคมถูกทําราย

หยุดความรุนแรง ในครอบครัว และสังคม
ความรุนแรงในครอบครัว ไมใชเร�่องสวนตัว
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แตเปนเร�่องราวของทุกๆ คนที่ตองชวยกันหยุดยั้ง
เพ�่อไมใหครอบครัว และสังคมถูกทําราย

  มีหลากหลายสาเหตุท่ีทําใหความรุนแรงเกิดข�้น ไมวาจะเปนการด่ืมสุรา 
การเสพยาเสพติด การติดการพนัน ความเคร�ยดจากการทาํงาน และความกดดัน
ทางเศรษฐกจิครอบครวั แตตนเหตุสําคญัท่ีทําใหความรนุแรงในครอบครวัลุกลาม
และรุนแรงมากยิ�งข�้นน้ัน เปนเพราะความเชื่อผิดๆ ที่วาความรุนแรงในครอบครัว
เปนเร�่องสวนตัว ทําใหปกปดปญหาที่เกิดข�้น อาจเปนเพราะความอาย หร�อคิดวา
ไมมีคนอืน่ท่ีชวยได และดวยความเชือ่เชนนีเ้อง ทําใหคนรอบดานไมตองการเขาไป
เกี่ยวของหร�อใหการชวยเหลือ
  แตวันนี้ เราจะดูแลกันและกัน คุณก็เปนสวนรวมที่สําคัญที่จะชวยให
ความรุนแรงในครอบครัวยุติลงได
  อยาเพ�กเฉย เม่ือถูกกระทําหร�อพบเห็นการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวทุกคนมีหนาท่ีแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีเพ�่อใหการคุมครอง
ชวยเหลือ และใหคําแนะนํา ปร�กษา รวมทั้งบําบัดฟ��นฟ�พฤติกรรมผูกระทํา
ไมใหกระทําความรุนแรงซํ้า เพราะการท่ีเราเง�ยบเฉย จะยิ�งเปนการสงเสร�ม
ใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวดําเนินตอไป
  ความรุนแรงในครอบครัว ไมใชเร�่องสวนตัวแตเปนเร�่องของทุก ๆ คน
ที่ตองชวยกันเพ�่อใหความรุนแรงหยุดทํารายคุณและสังคม
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สารบัญ

สิทธิและสวัสดิการสําหรับบุคคล
ที่ถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว 

๖    

๑   คํานํา 

 ๑๐  การคุมครองผูถูกกระทํา
   ดวยความรุนแรงในครอบครัว 

 ๑๕   สิทธิของผูถูกกระทํา
    ดวยความรุนแรงในครอบครัว 
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

    ๒๘  การแจงเหตุ
 ๑๕   สิทธิของผูถูกกระทํา
    ดวยความรุนแรงในครอบครัว 

    ๒๗   หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของกับ
       การคุมครองผูถูกกระทํา
   ดวยความรุนแรงในครอบครัว
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     สิทธิและสวัสดิการ
   สําหรับบุคคลท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  ในอดีตสังคมไทยถือวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนเร�่อง
ท่ีควรปกปดโดยเห็นวา เปนเร�่องปกติธรรมดาท่ีอาจเกิดข�้นไดและเปนปญหา
ภายในครอบครัวท่ีบุคคลภายนอกไมควรกาวลวงเขาไปเก่ียวของ ทําใหปญหา
ดงักลาวมักถกูเพ�กเฉย ละเลย แตในปจจ�บันสถานการณความรนุแรงในครอบครวั
ไดรับการเปดเผยตอสาธารณชนมากข�น้ ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของโครงสราง
ลักษณะครอบครัวไทย ทําใหครอบครัวไมสามารถ จัดการกับปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวไดอยางเหมาะสม เปนผลใหจํานวนผูที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรง
ในลักษณะตาง ๆ ทว�จํานวนมากข�้นทําใหครอบครัว
ไมปกติสุขเกิดความไมมั่นคงของสถาบันครอบครัวและ
สงผลกระทบทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ในสังคมตามมา
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  ปญหาความรุนแรงในครอบครัว  ยั งทํา ให เ กิด
ภาระแกสังคมเปนคาใชจายในดานตาง ๆ เชน คาจัดการ
ในกระบวนการยุติธรรม คารักษาพยาบาล และการสงเคราะห 
ฟ��นฟ� นอกจากนี้ การกระทําความรุนแรงในครอบครัวยังสง
ผลกระทบตอเดก็ เยาวชน ซึง่เปนการสรางวงจรแหงความรนุแรง
ไมมีที่สิ�นสุด เ น่ืองจากเด็กและเยาวชนเหลาน้ันได ซึมซับ
พฤติกรรมกาวราวรุนแรง กลายเปนผู ท่ี มีปญหาด าน
พฤติกรรม ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพของประชากรในที่สุด
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  การใชความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคม
ก า ร แ ก ป ญ ห า ดั ง ก ล า ว มี ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด อ อ น ซั บ ซ อ น เ ก่ี ย ว พั น กั บ
บุคคลใกลชิด มีลักษณะพ�เศษแตกตางจากการทํารายรางกายระหวาง
บุคคลโดยทั่วไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงไมเหมาะสม เน่ืองจาก
กฎหมายอาญามีเจตนารมณลงโทษผูกระทําผิดมากกวาที่จะแก ไขฟ��นฟ�
ผูกระทําผิด หร�อปกปองคุมครองผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
ดังน้ัน การท่ีมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกําหนด
รูปแบบ ว�ธีการ และขั้นตอนท่ีมีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยทั่วไป 
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  โดยใหผูที่กระทําความผิดไดมีโอกาสกลับตัว
ยับย้ังการกระทําผิดซ้ํา และสามารถรักษความสัมพันธ
อันดีในครอบครัวไว ได เด็ก เยาวชน สตร� และบุคคล
ในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐใหปราศจาก
การใชความรุนแรงและการปฏิบัติ อันไมเปนธรรม และ
มีสิทธิไดรับการบําบัดฟ��นฟ�ในกรณีท่ีมีเหตุดังกลาวดวย 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ�ทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๗๑



10 สิทธิและสวัสดิการ
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การคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
  การกระทําท่ีจะถือวาเปนการกระทําความรุนแรงในครอบครัว คือ 
การกระทําที่เขากรณีใดกรณีหนึ่ง ไดแก 
   การกระทําใดท่ีมีจ�ดประสงคท่ีเปนอันตรายตอรางกาย จิตใจ หร�อ
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว
   การกระทําที่มีเจตนาที่อาจเปนอันตราย
ตอรางกาย จิตใจ หร�อสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว
   การใชอํานาจบังคับใหบุคคล
ในครอบครัวอยางผิดทํานองคลองธรรม
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  บุคคลในครอบครัวที่ อยู ในข ายไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายฉบับน้ี ไดแก คูสมรส 
คูสมรสเดิม ผูท่ีอยูกินหร�อเคยอยูกินฉันสามีภรรยา 
โดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม 
สมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง บุคคลใดๆ ที่ตอง
พ�่งพาอาศัยและอยูในครัวเร�อนเดียวกัน



12 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว12 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  ท้ังน้ี  หากผู ใดกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวตองระวางโทษจําคุกไม เกิน 
๖ เดือน หร�อปรับไมเกิน ๖,000 บาท หร�อ
ทั้งจําทั้งปรับ

13กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  และเน่ืองจากปญหาความรุนแรงในครอบครัว
มิใชปญหาเฉพาะภายในครอบครัวเทาน้ัน แตเปน
ปญหาท่ีสงผลกระทบตอสังคมดวย ดังน้ัน กฎหมาย
ฉบับน้ีจึงกําหนดใหทุกคนในสังคมมีบทบาทรวมกัน
ในการกระทําท่ีจะระงับยับย้ังปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว

ศูนยชวยเหลือสังคม 
1300



12 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว12 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  ท้ังน้ี  หากผู ใดกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวตองระวางโทษจําคุกไม เ กิน 
๖ เดือน หร�อปรับไมเกิน ๖,000 บาท หร�อ
ทั้งจําทั้งปรับ

13กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  และเน่ืองจากปญหาความรุนแรงในครอบครัว
มิใชปญหาเฉพาะภายในครอบครัวเทาน้ัน แตเปน
ปญหาท่ีสงผลกระทบตอสังคมดวย ดังน้ัน กฎหมาย
ฉบับน้ีจึงกําหนดใหทุกคนในสังคมมีบทบาทรวมกัน
ในการกระทําท่ีจะระงับยับย้ังปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว

ศูนยชวยเหลือสังคม 
1300



14 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  โดยใหบุคคลท่ีพบเห็นหร�อทราบการกระทําดังกลาวมีหนาท่ีแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี เพ�่อดําเนินการตอไป ซึ่งอาจแจงโดยวาจา เปนหนังสือ 
ทางโทรศัพท ว�ธีการทางอิเล็กทรอนิกสหร�อว�ธีการอื่นใด ในการนี้กฎหมาย
ไดบัญญัติคุมครองผูที่แจงซึ่งกระทําโดยสุจร�ตไววาให ไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดชอบทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง



14 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  โดยใหบุคคลท่ีพบเห็นหร�อทราบการกระทําดังกลาวมีหนาท่ีแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี เพ�่อดําเนินการตอไป ซึ่งอาจแจงโดยวาจา เปนหนังสือ 
ทางโทรศัพท ว�ธีการทางอิเล็กทรอนิกสหร�อว�ธีการอื่นใด ในการนี้กฎหมาย
ไดบัญญัติคุมครองผูที่แจงซึ่งกระทําโดยสุจร�ตไววาให ไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดชอบทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง

15กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 15กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 สิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  กฎหมายได กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในขั้นตอนตาง ๆ ไว ซึ่งทําให
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

  สิทธิในการไดรับบร�การตรวจรักษาและใหคําปร�กษา

  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิขอใหพนักงาน
เจาหนาท่ีจดัใหตนไดเขารบัการตรวจรกัษาจากแพทย และขอรบัคาํปร�กษาแนะนํา
จากจิตแพทย นักจิตว�ทยา หร�อนักสังคมสงเคราะห รวมท้ังที่พักที่เหมาะสม
และปลอดภัย

๑

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐



16 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

   สิทธิในการรองทุกขดาํเนนิคดเีพ�อ่ดาํเนินคดตีอผูกระทําผิด
   ฐานกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  ในกรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี
กับผูกระทําผิดใหรองทุกขตามประมวลกฎหมายว�ธีพ�จารณาความอาญา 
แตถาไมอยูในว�สัย หร�อมีโอกาสท่ีจะรองทุกข ไดดวยตนเอง ใหแจงพนักงาน
เจาหนาท่ี เพ�่อรองทุกขแทนโดยตองแจงหร�อรองทุกขภายใน ๓ เดือน มิเชนน้ัน
คดีเปนอันขาดอายุความ

๒

16 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
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* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐



17กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๓

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

   สิทธิในการรองขอรับการคุมครองสวัสดิภาพ

  ในกรณีท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ไมประสงค
จะดําเนินคดีกับผูกระทําผิด แตยังพบวามีความเสี่ยงจะถูกกระทําซํ้า สามารถ
รองขอคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และ
ว�ธีพ�จารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓



18 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

   สิทธิในการดําเนินคดีตอผูกระทําดวยความรุนแรง
   ในครอบครัว

  ในกรณีท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีความประสงค
จะดําเนินคดีตอผูกระทําผิด ตองรองทุกขตอพนักงานสอบสวนภายใน ๓ เดือน
นับจากผูถูกกระทําอยูในว�สัยและโอกาสที่จะรองทุกขได

๔

19กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 19กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

   สิทธิในการมีจิตแพทย นักจิตว�ทยา นักสังคมสงเคราะห 
   หร�อบุคคลที่ตนรองขอรวมอยูดวยในขณะสอบปากคํา
   เพ�่อ ใหคําปร�กษา

๕

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐



19กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 19กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

   สิทธิในการมีจิตแพทย นักจิตว�ทยา นักสังคมสงเคราะห 
   หร�อบุคคลที่ตนรองขอรวมอยูดวยในขณะสอบปากคํา
   เพ�่อ ใหคําปร�กษา

๕

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐



20 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว20 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

   สิทธิในการขอตอพนักงานเจาหนาที่ในการออกคําสั่ง
   กําหนดมาตรการหร�อว�ธีการเพ�่อบรรเทาทุกขเบ้ืองตน
   เปนการชั่วคราวใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
   กระทําการ หร�อละเวนกระทําการ ดังนี้

   เขารับการตรวจรักษาจากแพทย
   ชดใชเง�นชวยเหลือบรรเทาทุกขตอผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวตามสมควรแกฐานะ สําหรับเง�นหร�อทรัพยสินใดๆ ท่ีผูถูกกระทํา
ดวยความรนุแรงในครอบครวัสญูเสยีไป จากผลของการกระทําดวยความรนุแรง
ในครอบครวั  ซึง่รวมทัง้รายไดทีสู่ญเสียไป คาใชจายในการรกัษาพยาบาล  คาใชจาย
ในการหาที่อยูใหม และคาใชจายที่จําเปน

   หามผูกระทําความรนุแรงเขาไปในท่ีพาํนักของครอบครวัหร�อเขาใกล
ตัวบุคคลใดในครอบครัว

   กําหนดว�ธีการดูแลบุตร

  ทั้งนี้ ผูฝาฝนหร�อไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน 
หร�อปรับไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
หร�อทั้งจําทั้งปรับ

๖

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐



21กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

   สิทธิในการยอมความ๗
  ในกรณีท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงค
จะยอมความถอนคํารองทุกข หร�อถอนฟองไมเอาผิด ตอผูกระทําผิด 
สามารถดําเนินการไดในกรณีท่ีเหตุการณ หร�อพฤติการณ ผูกระทําผิด
เปลี่ยนแปลงไป และมีการปฏิบัติตามสัญญายอมความ



22 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  การพ�จารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวจะตองคํานึงถึงความสุข
และการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ กฎหมายจึงกําหนดใหความผิด
ฐานกระทําความรนุแรงครอบครวัเปนความผดิอนัยอมความได แตอยางไรก็ตาม
ก็ไมลบลางความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาหร�อกฎหมายฉบับอืน่ ๆ  เวนแต
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ซึ่งเปนความผิดฐาน
ทํารายรางกายเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกรางกายหร�อจิตใจผูอื่นแตไมถึงกับ
เปนอันตรายสาหัส จึงจะใหเปนความผิดอันยอมความไดดวย



23กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 23กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  ในการนี้ กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการยอมความไววา 
ไมวาการพ�จารณาคดกีารกระทาํความรนุแรงในครอบครวัจะไดดาํเนินการไปแลว
ถงึขัน้ใดก็ตาม ก็ใหศาลพยายามเปร�ยบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุงถงึ
ความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ท้ังน้ี โดยใหคํานึงถึง
หลักการอันประกอบดวย การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
การสงวนและคุมครองสถานภาพการสมรสของสามีภร�ยา หากไมอาจรักษา
สถานภาพของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปไดดวยความเปนธรรม และ
เสียหายนอยท่ีสุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ
การคุมครองและชวยเหลือครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ�งในขณะท่ีครอบครัวนั้น
ตองรับผิดชอบในการดูแล ใหการศึกษาแกสมาชิกที่ เปนผูเยาวพรอมกับ
มีมาตรการตางๆ เพ�่อชวยเหลือสามีภร�ยาและบุคคลในครอบครัวให
ปรองดองกัน และปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐



24 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว24 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  ท้ังน้ี เพ�่อประโยชนในการยอมความในคดีของการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว พนักงานเจาหนาท่ีหร�อศาลอาจตั้งผูประนีประนอม ประกอบดวย 
บุคคลหร�อคณะบุคคลซึง่เปนบิดา มารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหร�อบุคคล
ซ่ึงเห็นสมควร เพ�่อใหคําปร�กษาหร�อชวยเหลือในการไกลเกล่ียใหคูความไดยอม
ความกัน หร�อ อาจมอบหมายใหนักสังคมสงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห 
หร�อบุคคลใดชวยเหลือไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกนั ในกรณทีีก่ารไกลเกลีย่
เปนผลสําเรจ็บุคคลดงักลาวจะจดัใหมกีารทําสญัญายอมความข�น้ เม่ือพนกังาน
เจาหนาท่ีหร�อศาลเห็นวาสัญญายอมความไมฝาฝนตามกฎหมายและความสงบ
เร�ยบรอย หร�อศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา
ยอมความนั้น

25กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

   สิทธิไดรับความคุมครองมิใหผูใดลงพ�มพโฆษณา
   หร�อเผยแพรตอสาธารณชนดวยว�ธีใดๆ

    เ ม่ื อ ผู ก ร ะ ทํ า ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น ค ร อ บ ค รั ว มี ก า ร ร อ ง ทุ ก ข
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.๒๕๕๐ แลว กฎหมายมีขอกําหนดในการหามไมใหผูใดก็ตาม นําขอมูล
ที่ เกี่ยวของกับกรณีความรุนแรงดังกลาว ลงพ�มพโฆษณา หร�อเผยแพร
ต่อสาธารณชนด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

๘

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐



25กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

   สิทธิไดรับความคุมครองมิใหผูใดลงพ�มพโฆษณา
   หร�อเผยแพรตอสาธารณชนดวยว�ธีใดๆ

    เ ม่ื อ ผู ก ร ะ ทํ า ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น ค ร อ บ ค รั ว มี ก า ร ร อ ง ทุ ก ข
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.๒๕๕๐ แลว กฎหมายมีขอกําหนดในการหามไมใหผูใดก็ตาม นําขอมูล
ที่ เกี่ยวของกับกรณีความรุนแรงดังกลาว ลงพ�มพโฆษณา หร�อเผยแพร
ต่อสาธารณชนด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

๘

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐



26 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

   สิทธิในการยื่นอุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีหร�อ
   ศาล ใหทบทวนคําสั่ง กําหนดมาตรการหร�อว�ธีการ
   เพ�่อบรรเทาทุกขทั้งหมด หร�อแตบางสวน

     ผู มีสวนได เ สียเกี่ยวกับคําสั่ งกําหนดมาตรการหร�อว�ธีการ
เพ�่อบรรเทาทุกขท้ังหมดหร�อแตบางสวน เก่ียวกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี
หร�อศาล สามารถย่ืนอุทธรณคําส่ังเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําส่ังได
ภายใน  ๓๐ วัน  นับแตทราบคําสั่ง

๙

* พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐



27กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 27กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

  หากพบเห็น หร�อประสบเหตุความรุนแรงในครอบครัว สามารถติดตอ
ท่ีกรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัวในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ังคงของมนุษย สําหรับความผิดท่ีเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร 
หร�อ ความผิดท่ีประมวลกฎหมายอาญาใหถือวาเกิดในราชอาณาจักรและไมอยู
ในเขตจังหวัด หร�อสามารถแจงไดท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด สําหรับความผิดที่เกิดในเขตจังหวัดนั้น



28 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

การแจงเหตุ

รวบรวมโดย

กองนิติกร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เลขที่ ๑๐๓๕ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตปองปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
โทรศัพท  ๐-๒๓๐๖-๘๖๘๙  โทรสาร  ๐-๒๓๐๖-๘๖๙๐

พบเห็นความรุนแรงในครอบครัว
สามารถแจงเหตุ/ขอความชวยเหลือ/คําแนะนํา ไดที่
๑. ศูนยปฏิบัติการเพ�่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
  กรุงเทพฯ  :  กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว โทร. ๐-๒๖๔๒-๕๐๔๘
  สวนภูมิภาค  :  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๗๖ จังหวัด
๒. OSCC ศูนยชวยเหลือสังคม โทร. ๑๓๐๐
๓. สถานีตํารวจ/โรงพยาบาล
๔. ศาลากลางจังหวัด/ที่วาการอําเภอ
๕. บานพักเด็กและครอบครัว หร�อหนวยงานภาครัฐ หร�อองคกรที่มีพนักงาน
 เจาหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๖. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน/องคกรปกครองสวนทองถิ�น
๗. ที่ทําการกํานัน/ผูใหญบาน

พบเห็นความรุนแรงในครอบครัว
สามารถแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือ/คำาแนะนำา ได้ที่
๑. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัว
  กรุงเทพฯ  :  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โทร. ๐-๒๖๔๒-๕๐๔๘
  ส่วนภูมิภาค  :  สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด
๒. OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. ๑๓๐๐
๓. สถานีตำารวจ/โรงพยาบาล
๔. ศาลากลางจังหวัด/ที่ว่าการอำาเภอ
๕. บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีพนักงาน
 เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ที่ทำาการกำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำา

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐



28 สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับ บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

การแจงเหตุ

รวบรวมโดย

กองนิติกร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เลขที่ ๑๐๓๕ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตปองปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
โทรศัพท  ๐-๒๓๐๖-๘๖๘๙  โทรสาร  ๐-๒๓๐๖-๘๖๙๐

พบเห็นความรุนแรงในครอบครัว
สามารถแจงเหตุ/ขอความชวยเหลือ/คําแนะนํา ไดที่
๑. ศูนยปฏิบัติการเพ�่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
  กรุงเทพฯ  :  กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว โทร. ๐-๒๖๔๒-๕๐๔๘
  สวนภูมิภาค  :  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๗๖ จังหวัด
๒. OSCC ศูนยชวยเหลือสังคม โทร. ๑๓๐๐
๓. สถานีตํารวจ/โรงพยาบาล
๔. ศาลากลางจังหวัด/ที่วาการอําเภอ
๕. บานพักเด็กและครอบครัว หร�อหนวยงานภาครัฐ หร�อองคกรที่มีพนักงาน
 เจาหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๖. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน/องคกรปกครองสวนทองถิ�น
๗. ที่ทําการกํานัน/ผูใหญบาน

พบเห็นความรุนแรงในครอบครัว
สามารถแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือ/คำาแนะนำา ได้ที่
๑. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัว
  กรุงเทพฯ  :  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โทร. ๐-๒๖๔๒-๕๐๔๘
  ส่วนภูมิภาค  :  สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด
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ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
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ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอน ๔๑ ก

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอน ๔๑ ก

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้า	ฯ

ให้ประกาศว่า

	 โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงใน

ครอบครัว

	 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้า	ฯ	ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค�าแนะน�าและยนิยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

	 มาตรา	๑	พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐”

	 มาตรา	๒	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๔	ตอนที่	๔๑	ก	หน้า	๑		๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว

พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอน ๔๑ ก

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้า	ฯ

ให้ประกาศว่า

	 โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงใน

ครอบครัว

	 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้า	ฯ	ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค�าแนะน�าและยนิยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

	 มาตรา	๑	พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐”

	 มาตรา	๒	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๔	ตอนที่	๔๑	ก	หน้า	๑		๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว

พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
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	 มาตรา	๓	ในพระราชบัญญัตินี้
	 “ความรุนแรงในครอบครัว”	หมายความว่า	การกระท�าใด	ๆ 	โดยมุ่งประสงค์ให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกาย	จิตใจ	หรือสุขภาพ	หรือกระท�าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกาย	 จิตใจ	 หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว	 หรือบังคับหรือใช้อ�านาจ
ครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ	 ไม่กระท�าการ	 หรือยอมรับ
การกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ	แต่ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท
	 “บุคคลในครอบครัว”	หมายความว่า	คู่สมรส	คู่สมรสเดิม	ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กิน
ฉันสามีภริยา	โดยมิได้จดทะเบียนสมรส	บุตร	บุตรบุญธรรม	สมาชิกในครอบครัว	รวมทั้ง
บุคคลใด	ๆ	ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
	 “ศาล”	 หมายความว่า	 ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
	 “เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์”	 หมายความว่า	 ค่าทดแทนความเสียหายเบื้องต้น
ส�าหรับเงนิหรือทรัพย์สนิใด	ๆ	ทีผู่ถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครัวสญูเสยีไป	โดยผล
ของการกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั	และให้หมายความรวมถงึรายได้ทีส่ญูเสยีไป
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	ค่าใช้จ่ายในการหาที่อยู่ใหม่	และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น
	 “นกัจติวิทยา”	หมายความว่า	นกัจติวทิยาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
	 “นักสังคมสงเคราะห์”	 หมายความว่า	 นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
	 “พนกังานเจ้าหน้าที”่	หมายความว่า	ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ให้ปฏบิตักิารตามพระราช
บญัญตันิีแ้ละให้หมายความรวมถงึพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
	 “พนักงานสอบสวน”	 หมายความว่า	 พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
รฐัมนตร	ีให้เป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	ในท้องที่
ใดไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่	 ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี	 ให้พนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	เป็นพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้
	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 มาตรา	๔	 	ผู้ใดกระท�าการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว	ผู้นั้นกระท�าความผิด
ฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครวั	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินหกเดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิ
หกพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ



กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 33

	 ให้ความผิดตามวรรคหนึ่ง	เป็นความผิดอันยอมความได้	แต่ไม่ลบล้างความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอืน่	หากการกระท�าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นความ
ผิดฐานท�าร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๙๕	ด้วย	ให้ความผิดดังกล่าว
เป็นความผิดอันยอมความได้

	 มาตรา	๕	ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	หรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการ
กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	 มีหน้าท่ีแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 เพ่ือด�าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 การแจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง	เมือ่ได้กระท�าโดยสจุรติ	ย่อมได้รบัความ
คุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง	ทางอาญา	และทางปกครอง

	 มาตรา	๖		การแจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	๕	อาจกระท�าโดยวาจา	เป็นหนงัสือ
ทางโทรศัพท์	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	หรือวิธีการอื่นใด
	 เมือ่พนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้พบเหน็การกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัหรอืได้รบั
แจ้งตามมาตรา	 ๕	 แล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่
ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้นเก่ียวกับการกระท�าที่ได้รับแจ้ง	 รวมทั้งให้มี
อ�านาจจัดให้ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์	
และขอรับค�าปรึกษาแนะน�าจากจิตแพทย์	นักจิตวิทยา	หรือนักสังคมสงเคราะห์	ในกรณีที่
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะด�าเนินคดี	ให้จัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	แต่ถ้าผูน้ัน้ไม่อยูใ่นวสัิยหรือมโีอกาสทีจ่ะร้องทกุข์
ได้ด้วยตนเองให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนได้
	 หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการตามวรรคสอง	 ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก�าหนด

	 มาตรา	๗		ถ้ามไิด้มกีารแจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	๕	หรอืมไิด้มีการร้องทกุข์
ตามมาตรา	๖	ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัย
และมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้	ให้ถือว่าคดีเป็นอันขาดอายุความ	แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูก
กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั
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	 มาตรา	๘	เมือ่มกีารร้องทกุข์ภายในอายคุวามตามมาตรา	๗	แล้ว	ให้พนกังานสอบสวน
ท�าการสอบสวนโดยเร็ว	และส่งตัวผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว	ส�านวนการสอบสวน
พร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแต่
ได้ตัวผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 แต่หากมีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทัน
ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว	ให้ขอผดัฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกนิหกวัน	แต่ทัง้นี	้ต้องไม่เกนิ
สามคราวโดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ในกรณีที่การกระท�าความผิดตามมาตรา	๔	วรรคหนึ่ง	เป็นความผิดกรรมเดียวกับ
ความผิดตามกฎหมายอื่น	 ให้ด�าเนินคดีความผิดตามมาตรา	๔	 วรรคหนึ่ง	 ต่อศาลรวมไป
กับความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น	เว้นแต่ความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกว่าให้
ด�าเนนิคดต่ีอศาลทีม่อี�านาจพจิารณาความผดิตามกฎหมายอืน่นัน้	โดยให้น�าบทบัญญตัทิัง้
หลายแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ในการสอบปากค�าผูถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั	พนกังานสอบสวนต้อง
จดัให้มจีติแพทย์	นกัจติวทิยา	นกัสงัคมสงเคราะห์	หรอืบคุคลทีผู้่ถกูกระท�าด้วยความรนุแรง
ในครอบครัวร้องขอร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากค�าเพื่อให้ค�าปรึกษา
	 ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	 ซ่ึงมีเหตุอันควรไม่อาจรอจิตแพทย์	 นักจิตวิทยา	 นักสังคม
สงเคราะห์	 หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ	 ให้พนักงาน
สอบสวนท�าการสอบปากค�าไปก่อนโดยไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย	 แต่ต้องบันทึก
เหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�านวนการสอบสวน
	 หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการของพนักงานสอบสวน	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรี	ประกาศก�าหนด

	 มาตรา	 ๙	 เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา	 ๕	 หรือมีการร้องทุกข์ตามมาตรา	 ๖	 แล้ว
ห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์โฆษณา	 หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด	 ๆ	 ซึ่งภาพ	 เรื่องราว
หรอืข้อมลูใด	ๆ 	อนัน่าจะท�าให้เกดิความเสยีหายแก่ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัหรอื
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้
	 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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	 มาตรา	๘	เมือ่มกีารร้องทกุข์ภายในอายคุวามตามมาตรา	๗	แล้ว	ให้พนกังานสอบสวน
ท�าการสอบสวนโดยเร็ว	และส่งตัวผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว	ส�านวนการสอบสวน
พร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่
ได้ตัวผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 แต่หากมีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทัน
ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว	ให้ขอผดัฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกนิหกวัน	แต่ทัง้นี	้ต้องไม่เกนิ
สามคราวโดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ในกรณีที่การกระท�าความผิดตามมาตรา	๔	วรรคหนึ่ง	เป็นความผิดกรรมเดียวกับ
ความผิดตามกฎหมายอื่น	 ให้ด�าเนินคดีความผิดตามมาตรา	๔	 วรรคหนึ่ง	 ต่อศาลรวมไป
กับความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น	เว้นแต่ความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกว่าให้
ด�าเนนิคดต่ีอศาลทีม่อี�านาจพจิารณาความผดิตามกฎหมายอืน่นัน้	โดยให้น�าบทบัญญตัทิัง้
หลายแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ในการสอบปากค�าผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั	พนกังานสอบสวนต้อง
จดัให้มจีติแพทย์	นกัจติวทิยา	นกัสงัคมสงเคราะห์	หรอืบคุคลทีผู่ถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรง
ในครอบครัวร้องขอร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากค�าเพื่อให้ค�าปรึกษา
	 ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	 ซ่ึงมีเหตุอันควรไม่อาจรอจิตแพทย์	 นักจิตวิทยา	 นักสังคม
สงเคราะห์	 หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ	 ให้พนักงาน
สอบสวนท�าการสอบปากค�าไปก่อนโดยไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย	 แต่ต้องบันทึก
เหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�านวนการสอบสวน
	 หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการของพนักงานสอบสวน	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรี	ประกาศก�าหนด

	 มาตรา	 ๙	 เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา	 ๕	 หรือมีการร้องทุกข์ตามมาตรา	 ๖	 แล้ว
ห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์โฆษณา	 หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด	 ๆ	 ซึ่งภาพ	 เรื่องราว
หรอืข้อมลูใด	ๆ 	อนัน่าจะท�าให้เกดิความเสยีหายแก่ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัหรอื
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้
	 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 35

	 มาตรา	๑๐	ในการด�าเนินการตามมาตรา	๘	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบ
ได้ไม่ต�่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจช้ันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีมีอ�านาจออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการ
ชั่วคราว	 ไม่ว่าจะมีค�าร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่โดยให้มีอ�านาจออกค�าส่ังใด	 ๆ	 ได้
เท่าท่ีจ�าเป็นและสมควร	ซ่ึงรวมถงึการให้ผู้กระท�าความรนุแรงในครอบครัวเข้ารบัการตรวจ
รักษาจากแพทย์	การให้ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะการออกค�าสั่งห้ามผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวเข้าไป
ในที่พ�านักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว	 ตลอดจนการก�าหนดวิธี
การดูแลบุตร
	 เมือ่พนกังานเจ้าหน้าทีอ่อกค�าส่ังก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารเพือ่บรรเทาทุกข์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามวรรคหน่ึงแล้ว	 ให้เสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทา
ทุกข์ต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่วันออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกข์	 หากศาลเห็นชอบกับค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการ.เพื่อบรรเทาทุกข์
ดังกล่าว	ให้ค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์มีผลต่อไป
	 ในกรณทีีศ่าลไม่เหน็ชอบด้วยกบัค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารเพ่ือบรรเทาทกุข์
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน	 หรือมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป	 ให้ศาลท�าการ
ไต่สวนและมีค�าสั่งโดยพลันหากข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพียงพอแก่การวินิจฉัยออก
ค�าสั่ง	ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง	หรือเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข์หรือออกค�าสั่งใด	ๆ	รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้
	 ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลตามมาตราน้ี	 สามารถ
ยืน่อทุธรณ์ค�าสัง่เป็นหนงัสอืขอให้ศาลทบทวนค�าสัง่ได้ภายในสามสิบวนันบัแต่ทราบค�าสัง่	
ให้ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลเป็นที่สุด
	 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค�าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าทีห่รอืศาล	ต้องระวางโทษจ�า
คุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินสามพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 มาตรา	๑๑	ในระหว่างการสอบสวนหรอืการพจิารณาคด	ีให้ศาลมอี�านาจออกค�าสัง่
ก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา	๑๐	หรือออกค�าสั่งใด	ๆ	ได้ตาม
ที่เห็นสมควร
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	 ในกรณทีีเ่หตกุารณ์หรอืพฤตกิารณ์เก่ียวกับผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวั	หรอืผู้ถกู
กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครวัเปลีย่นแปลงไป	ศาลมอี�านาจแก้ไขเพิม่เตมิ	เปล่ียนแปลง
หรือเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข	์ หรือค�าส่ังใด	 ๆ	 รวมทั้ง
ก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้
	 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาล	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือ
ปรับไม่เกินหกพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 มาตรา	๑๒	ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า	ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวมีความผิด
ตามมาตรา	 ๔	 ศาลมีอ�านาจก�าหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟู	 บ�าบัดรักษา	 คุมความประพฤติ
ผู้กระท�าความผิดให้ผู้กระท�าความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์	 ท�างานบริการ
สาธารณะ	 ละเว้นการกระท�าอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว	 หรือท�า
ทัณฑ์บนไว้	ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลก�าหนดแทนการลงโทษผู้กระท�าความผิดก็ได้
	 ในกรณีท่ีมีการยอมความ	 การถอนค�าร้องทุกข์	 หรือการถอนฟ้องในความผิดตาม
มาตรา	 ๔	 ให้พนักงานสอบสวนหรือศาล	 แล้วแต่กรณี	 จัดให้มีการท�าบันทึกข้อตกลง
เบือ้งต้นก่อนการยอมความการถอนค�าร้องทกุข์	หรอืการถอนฟ้องนัน้	และก�าหนดให้น�าวธิกีาร
ตามวรรคหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยอนุโลมโดยอาจ
รบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้สยีหายหรอืบุคคลในครอบครวัประกอบด้วยกไ็ด้	หากได้ปฏบิตัติาม
บนัทกึข้อตกลงและเงือ่นไขดงักล่าวครบถ้วนแล้วจงึให้มกีารยอมความ	การถอนค�าร้องทกุข์
หรอืการถอนฟ้องในความผดิตามมาตรา	๔	ได้	หากผูต้้องหาหรอืจ�าเลยฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอ�านาจยกคดีขึ้นด�าเนินการต่อไป
	 หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา	
หรือรัฐมนตรีประกาศก�าหนด	แล้วแต่กรณี

	 มาตรา	 ๑๓	 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้มี
ระบบงานเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานและการบงัคบัให้เป็นไปตามมาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	
และมาตรา	๑๒	โดยก�าหนดในกฎกระทรวง

	 มาตรา	๑๔	วิธีพิจารณา	การยื่น	และการรับฟังพยานหลักฐาน	หากพระราชบัญญัติ
นีม้ไิด้บญัญตัไิว้โดยเฉพาะ	ให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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 มาตรา ๑๕ ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนิน
ไปแลวเพยีงใด ใหศาลพยายามเปรยีบเทยีบใหคูความไดยอมความกนั โดยมุงถงึความสงบสุข
และการอยูรวมกนัในครอบครวัเปนสาํคญั ทัง้นี ้ใหคาํนงึถงึหลักการดงัตอไปนี ้ประกอบดวย
 (๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
 (๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะทีเ่ปนศนูยรวมของชาย
และหญงิทีส่มคัรใจเขามาอยูกนิฉนัสามภีรยิา หากไมอาจรกัษาสถานภาพของการสมรสได 
ก็ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและ
อนาคตของบุตรเปนสําคัญ
  (๓) การคุมครองและชวยเหลอืครอบครวั โดยเฉพาะอยางยิง่ในขณะทีค่รอบครวันัน้
ตองรับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว
 (๔) มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดอง
กันและปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร

 มาตรา ๑๖  เพือ่ประโยชนในการยอมความในคดกีารกระทาํความรนุแรงในครอบครวั
พนักงานเจาหนาที่หรือศาล แลวแตกรณี อาจตั้งผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือ
คณะบุคคลซึ่งเปนบิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่ 
หรือศาลเหน็สมควรเพือ่ใหคาํปรกึษา หรอืชวยเหลอืในการไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกนั
หรืออาจมอบหมายใหนักสังคมสงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลใด
ชวยเหลือไกลเกลี่ยใหคูความไดยอมความกันก็ได
 เมื่อผูประนีประนอมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการไกลเกลี่ย
ตามคาํสัง่พนกังานเจาหนาทีห่รอืศาลแลว ใหรายงานผลการไกลเกลีย่ตอพนกังานเจาหนาที่
หรือศาลแลวแตกรณีดวย ในกรณีท่ีการไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ บุคคลดังกลาวจะจัดใหมี
การทําสัญญายอมความข้ึน หรือจะขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนา
พนักงานเจาหนาที่ หรือศาลก็ได
 เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือศาลเห็นวาสัญญายอมความไมฝาฝนตอกฎหมายและ
ความสงบเรียบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ใหพนกังานเจาหนาทีห่รอืศาลดาํเนนิการ
ใหเปนไปตามสัญญายอมความนั้น

 มาตรา ๑๗ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงาน
ประจาํปแสดงจาํนวนคดกีารกระทาํความรนุแรงในครอบครวั จาํนวนคําส่ังกาํหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข และจํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
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บรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาล	 และจ�านวนการยอมความ	 และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปละครั้ง

	 มาตรา	๑๘	ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎ
กระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
	 กฎกระทรวงและระเบยีบนัน้	เมือ่ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บงัคบัได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากปัญหาการ

แก้ไขการใช้ความรนุแรงในครอบครวัมคีวามละเอยีดอ่อนซบัซ้อนเกีย่วพนักบับคุคลใกล้ชดิ

มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท�าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป	 การใช้มาตรการ

ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับ	 การกระท�าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครวัจงึไม่เหมาะสม	เนือ่งจากกฎหมายอาญามเีจตนารมณ์ทีจ่ะลงโทษผูก้ระท�าความ

ผดิมากกว่าที่จะแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผิดหรอืปกป้องคุม้ครองผู้ทีถู่กกระท�าดว้ยความรนุแรง

ในครอบครัว	 ดังนั้น	 การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว

จึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา	 เพราะสามารถก�าหนดรูปแบบ

วธิกีาร	และขัน้ตอนทีม่ลีกัษณะแตกต่างจากการด�าเนนิคดอีาญาโดยทัว่ไป	โดยให้ผูก้ระท�า

ความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับย้ังการกระท�าผิดซ�้า	 รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธ์

อันดีในครอบครัวไว้ได้ประกอบกับเด็ก	 เยาวชน	 และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับ

ความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม	จึงจ�าเป็นต้อง

ตราพระราชบัญญัตินี้
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๑.	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
	 กองส่งเสรมิสถาบนัครอบครัว	กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั		
	 ๕๓๙/๒	อาคารมหานครยิปซั่ม	ชั้น	๒๓	ศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท
	 เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐	www.dwf.go.th,	www.violence.in.th				
	 โทรศัพท์/โทรสาร	๐๒-๖๔๒-๗๗๕๐		

ศนูย์ปฏิบติัการเพือ่ปองกันการกระท�าความรนุแรงในครอบครวักรงุเทพฯ	
	 โทรศัพท์.	๐๒-๖๔๒-๕๐๔๘	(ยิปซั่ม),	๐๒-๓๐๖-๘๘๑๐	(บ้านราชวิถี)
	 ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว
	 ส่วนภูมิภาค	พมจ	๗๖	จังหวัด

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพฯ
	 โทรศัพท์.	๐๒-๓๕๔-๗๕๘๐
	 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด	ส่วนภูมิภาค		๗๖	จังหวัด
	 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม		๑๓๐๐

๒.	กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต

	 โทรศัพท์.	๐๒-๑๔๙-๕๕๕๕-๖๐
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	 โทรศัพท์.	๐๒-๑๙๓-๗๐๐๐	
กรมอนามัย

	 โทรศัพท์.	๐๒-๕๙๐-๔๐๐๐	โทรสาร	๐๒-๕๙๐-๔๐๙๔	
		 กรมการแพทย์

	 โทรศัพท์.	๐๒-๕๙๐-๖๐๐๐

เบอร์ติดต่อหน่วยงานด้านครอบครัว
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๓.	กระทรวงยุติธรรม
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	สายด่วนยุติธรรม	๑๑๑๑	กด	๗๗
	 โทรสาร.	๐๒-๑๔๓-๙๖๘๑
 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
	 โทรศัพท์.	๐๒-๒๗๒-๕๒๐๑,	๐๒-๒๗๒-๕๒๒๓-๕	,
	 ส่วนมาตราการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ
	 โทรศัพท์.	๐๒-๒๗๒๕๒๔๘

	 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด	ส่วนภูมิภาค		๗๖	จังหวัด

๔.	กระทรวงมหาดไทย
	 กรมการปกครอง
	 โทรศัพท์.	๐๒-๒๒๑-๐๑๕๑-๘	
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	 เลขหมายโทรศัพท์กลาง	สถ.	โทรศัพท์.	๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐	

๕.ส�านักงานอัยการสูงสุด
 ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
	 (ส่วนกลาง)	อาคารศูนย์ราชการฯ	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ชั้น	๒	
	 โทรศัพท์	:	๐๒-๑๔๒-๕๑๒๘,	๐๒-๑๔๒-๒๐๗๖-๗๗,	๐๒-๑๔๒-๒๐๙๙
	 ปรึกษาปัญหากฎหมาย	:	๐๒-๑๔๒-๒๐๓๔		โทรสาร	:	๐๒-๑๔๓-๙๑๖๙
	 อาคารถนนรัชดาภิเษก	ชั้นที่	๓	ปรึกษากฎหมาย	:	๐๒-๕๑๕-๔๐๔๒,
	 ผู้จัดการมรดก	:	๐๒-๕๑๕-๔๐๕๔,	๐๒-๕๑๕-๔๐๖๑
	 ส�านักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
	 โทรศัพท์.	๐๒-๒๒๔-๐๐๙๓
	 ส�านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด	๗๖	จังหวัด
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๖.	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลต�ารวจ	ศูนย์พึ่งได้

	 โทรศัพท์.	๐๒-๒๐๗-๖๓๐๓
กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

	 โทรศัพท์.	๐๒-๒๘๒-๘๒๐๙
	 กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง
	 โทรศัพท์กลาง	:	๐๒-๒๐๕-๑๗๘๑	โทรสาร	:	๐๒-๒๕๕-๑๙๑๐
	 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

โทรศัพท์.	๑๑๙๑
	 กองก�ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี	(กก.ดส.)
	 โทร	๐๒-๒๘๒-๓๘๙๒
	 ต�ารวจภูธร	ภาค	๑	(ภ.๑)	โทรศัพท์	.	๐๒-๕๓๗-๘๕๘๕-๙
	 ต�ารวจภธูร	ภาค	๒	(ภ.๒)	โทรศัพท์.	๐๓๘-๒๗๕-๐๒๑-๒,	๐๓๘-๒๗๕-๐๒๘-๓๐

ต�ารวจภูธร	ภาค	๓	(ภ.๓)	โทรศัพท์.	๐๔๔-๒๕๕-๒๗๗
ต�ารวจภูธร	ภาค	๔	(ภ.๔)	โทรศพัท์.	๐๔๓-๒๔๕-๑๖๖	,	๐๔๓-๒๔๗-๑๒๐
ต�ารวจภูธร	ภาค	๕	(ภ.๕)	โทรศัพท์.	๐๕๓-๑๔๐	๐๐๐
ต�ารวจภูธร	ภาค	๖	(ภ.๖)	โทรศัพท์.	๐๕๕-๓๖๘-๑๑๔	-	๙

	 ต�ารวจภูธร	ภาค	๗	(ภ.๗)	โทรศัพท์.	๐๓๔-๒๔๓-๗๕๑-๙
	 ต�ารวจภูธร	ภาค	๘	(ภ.๘)	โทรศัพท์.	๐๗๖-๓๓๘-๓๘๘

ต�ารวจภูธร	ภาค	๙	(ภ.๙)	โทรศัพท์.	๐๗๔-๓๑๑-๑๖๑

๗.	หน่วยงานเอกชน

	 มูลนิธิเครือขายครอบครัว

	 โทรศัพท์.	๐๒-๙๕๔-๒๓๔๖
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ออกแบบและจัดทำาโดย

กลุ่มคุ้มครองและพ�ทักษ์สิทธิ  กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พ�มพ์คร้ังท่ี ๑๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

จำานวนท่ีพ�มพ์  ๕,๑๐๐ เล่ม

จำานวนหน้า ๔๔ หน้า

พ�มพ์ท่ี  ศูนย์ส่ือและส่ิงพ�มพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
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