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คำ�นำ�

ตั้งแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ได้ด�ำเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม เพื่อเกิดประสิทธิผลในการบังคับใช้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติฯ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ทอี่ อกตามพระราชบัญญัติ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านและ
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่กลไกที่
ปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ เพือ่ ให้มแี นวทางปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผู้
ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�ำหรับกลไกการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวจึงได้ดำ� เนินการจ้างสถาบันวิจยั และให้คำ� ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นทีป่ รึกษา
ในการจัดท�ำ “คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐” ขึ้น เนื้อหา
สาระของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเจตนารมณ์ สาระส�ำคัญ และแนวทางปฏิบัติงานตามพระ
ราชบัญญัติฯ ที่ถูกต้องแล้ว ในภาคผนวกยังมีเนื้อหาว่าด้วยประเด็นค�ำถาม-ค�ำตอบในการด�ำเนิน
งานตามพระราชบัญญัติฯ กฎหมายอื่น ๆ บทบาทหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระ
ท�ำความรุนแรงในครอบครัว และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการประสานความช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื การปฏิบตั งิ านฉบับนี้ จะเอือ้ ต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วย
ลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสถาบันวิจัย
และให้คำ� ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้จัดท�ำที่มีส่วนส�ำคัญในการจัดท�ำคู่มือการ
ปฏิบัติงานฯ ให้สำ� เร็จลุล่วงด้วยดี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ธันวาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
ส่วนที่ ๑
หลักการ เหตุผล และเจตนารมณ์ สาระสำ�คัญและกฎหมายอันดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักการ เหตุผล และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๒

สาระสำ�คัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๕
สาระสำ�คัญของกฎหมายลำ�ดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�
๑๗
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ส่วนที่ ๒
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�
๒๕
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�
๓๖
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�
๔๖
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก
คำ�ถาม-คำ�ตอบ
๕๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๕๕
คำ�อธิบายรายมาตราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๖๓
กฎกระทรวงกำ�หนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานและบังคับใช้ให้เป็นไป
๗๒
ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ� ๗๗
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๒๙
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓๔
ระเบียบผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการดำ�เนินการ ๑๖๓
แก่ผกู้ ระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงือ่ นไขการยอมความถอนคำ�ร้องทุกข์หรือการถอน
ฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๐
บทบาทของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวโดยสังเขป
๑๖๘
เครื่อข่ายในการประสานช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๑๗๑

ส่วนที่ ๑ หลักการ เหตุผล และเจตนารมณ์ สาระสำ�คัญ
และกฎหมายอันดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
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หลักการ เหตุผล และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งถึงวรรคสี่ ได้บัญญัติให้
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ ด้วยเหตุความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ กาํ เนิด เชือ้ ชาติภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชือ่
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุ
อื่นใด จะกระทํามิได้
มาตรการทีร่ ฐั กาํ หนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียว
กับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส
ย่อมไม่ถอื ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษามีขอ้ มูลยืนยันว่า
ปั ญ หาการใช้ความรุนแรงในครอบครั ว ยั ง เกิ ดขึ้ น ในสั ง คมปั จ จุ บัน ที่ มี ความก้ า วหน้ า อย่ างมากด้าน
สิทธิมนุษย์ชน ความเท่าเทียมกัน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับตรงกันว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่มีความละเอียดซับซ้อนมี
ความเกีย่ วพันกันระหว่างบุคคลใกล้ชดิ และมีลกั ษณะพิเศษทีแ่ ตกต่างจากการท�ำร้ายร่างกายของบุคคลทัว่ ไป
ดังนั้น การใช้มาตรการกฎหมายอาญาในการลงโทษผู้กระท�ำผิด เพียวอย่างเดียวจึงไม่อาจเพียงพอในการ
ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำความผิดซ�้ำอีก ทั้งนี้ เนื่องด้วย มาตรการตามประมวลกฎหมายอาญามี
เจตนารมณ์ที่จะมุ่งลงโทษผู้กระท�ำความผิดเป็นส�ำคัญ จึงส่งผลให้การบังคับใช้มาตรการทางอาญากับ
การกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวขาดความยืดหยุ่นและไม่เหมาะสม
ด้วยเหตุนี้ การมีมาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นมาตรการที่มีความจ�ำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระท�ำความผิดมีโอกาสกลับตัว
และยับยัง้ การกระท�ำความผิดซ�ำ้ ตลอดจนช่วยให้ผถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รบั การเยียวยา
ความเสียหายได้ทันท่วงที ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเป็นกรณี
เฉพาะจึงมีความเหมาะสมกว่ามาตรการกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะสามารถก�ำหนด
รูปแบบวิธีการและขั้นตอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการด�ำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป รวมทั้งสามารถรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีในครอบครัวไว้ได้ ดังนัน้ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงถูกตราขึ้นใช้บังคับกับการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว นับแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๐ อันเป็นวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ทั้งนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ จะพบว่า พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ก�ำหนดมาตรการที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่ส�ำคัญ ๓ ประการ คือ

2

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว กล่าวคือ เมื่อได้พิจารณา
หลักการตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่ส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อาทิเช่น การก�ำหนดโทษทางอาญาต่อผู้กระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัวไว้เป็นการเฉพาะตามพระราชบัญญัตนิ โี้ ดยไม่ลบล้างการกระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา หรือกฎหมายอื่นด้วย หรือการก�ำหนดให้ผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระท�ำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวมีหน้าทีแ่ จ้งต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก�ำหนดให้ใช้
วิธีการในการฟื้นฟูบ�ำบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระท�ำความผิด ฯลฯ แทนการลงโทษผู้กระท�ำความผิด
เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำความผิดกลับตัว และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการท�ำความผิดซ�ำ้ เป็นต้น เหล่านีเ้ ป็นมาตรการ
ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้น
๒. เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ การก�ำหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจจัดให้ผถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับคําปรึกษา
แนะนําจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนจัดใหผูนั้นรองทุกขตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา หรือการให้อำ� นาจพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาลออกคําสัง่ กําหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว เหล่านี้
ล้วนเป็นมาตรการทางกฎหมายทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ำ� หนดขึน้ โดยมุง่ หวังใหเกการปกป้องคุม้ ครองผูถ้ กู กระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งอยู่ในสภาวะบอบช�้ำทั้งทางสภาพร่างกายและจิตใจ เป็นต้น
๓. เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่มี
ความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลในครอบครัว หากผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวยัง
ประสงค์จะรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อไป กฎหมายก็เปิดช่องให้โดยก�ำหนดให้ความผิดฐานกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความความได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือศาลอาจตั้ง
ผู้ประนีประนอมเพื่อให้ค�ำปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน หรืออาจ
มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้
ยอมความกันซึ่งการประนีประนอมดังกล่าวสามารถกระท�ำได้ในทุกขั้นตอน อันแตกต่างจากการด�ำเนินคดี
อาญาในกรณีทวั่ ไป หรือการห้ามมิให้สอื่ มวลชนเสนอข่าวเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัวในลักษณะทีอ่ าจ
ท�ำให้บคุ คลอืน่ รูจ้ กั หรือรูต้ วั ผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เด็ก หรือสมาชิกในครอบครัวดังกล่าว
รวมทั้งตัวผู้กระท�ำความรุนแรงด้วย เป็นต้น
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๑. ความหมายและขอบเขตของความรุนแรงในครอบครัว
มาตรา ๓ ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ว่า
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแก
รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ
หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัว
ตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบแตไมรวมถึงการกระทํา
โดยประมาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว สามารถอธิบายความหมายหรือลักษณะของ
ความรุนแรงในครอบครัว ได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กระทําใดๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนา
ในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าการ
กระท�ำนั้นจะก่อให้เกิดผลบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บธรรมดา หรือไม่ถึงกับเป็นอันตรายใดๆ เลยก็ตาม ดังนั้น
ต้องพิจารณาจากเจตนาที่มุ่งประสงค์เป็นส�ำคัญว่าเจตนาที่มุ่งประสงค์กระท�ำนั้นถึงขนาดที่จะก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพตามความหมายของนิยามข้างต้น ซึ่งอาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
อันตรายต่อร่างกาย การกระท�ำที่มุ่งประสงค์นั้น เกิดเป็นอันตรายต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งอาจใช้หลักเกณฑ์วินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น สามีตีท�ำร้ายร่างกาย
โดยเจตนาจนบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บธรรมดา หรือเพียงแต่รอยฟกช�้ำเท่านั้น
อันตรายต่อจิตใจ หากพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญาประกอบกับค�ำพิพากษาศาลฎีกา อันตราย
ต่อจิตใจต้องเป็นกรณีที่มีการกระท�ำถึงขนาดที่ท�ำให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจจนถึงขนาดที่สภาพ
จิตใจผิดปกติไป เช่น สลบ หมดสติ มึนงงจิตฟันเฟือน ตกใจกลัวถึงขนาดประสาทเสีย หรือวิตกกังวลถึงขนาด
ประสาทเสีย ซึ่งต้องพิสูจน์ได้ในทางการแพทย์หรือจิตเวช อนึ่งการท�ำให้โกรธ กลัว เสียความรู้สึก น้อยใจ
เจ็บใจ แค้นใจ หรือท�ำให้เสียใจโดยทั่วไป เป็นเพียงอารมณ์ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากจิตใจ ไม่ใช่เป็นอันตราย
ที่เกิดกับจิตใจโดยแท้ อย่างไรก็ตามมีกรณีความรุนแรงต่อจิตใจ ๔ กรณี ที่ไม่ถึงขั้นสลบ หมดสติ มึนงง
จิตฟันเฟือน ตกใจกลัว หรือวิตกกังวลจนประสาทเสีย แต่การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ถูกกระท�ำให้ได้
รับผลกระทบต่อสภาพจิตใจมากกว่าอารมณ์โกรธ น้อยใจ เจ็บใจ หรือ แค้นใจ โดยความกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจในกรณีดังกล่าวถึงเทียบเท่าขั้นกรณีจิตฟั่นเฟือน ตกใจกลัวถึงขนาดประสาทเสีย หรือวิตกกังวล
จนประสาทเสีย ซึ่งกรณีดังกล่าวหากได้พิจารณาประกอบกับปัจจัยอันหนึ่งอันใดดังต่อไปนี้ร่วมด้วยแล้ว
อาจส่งผลให้ถือได้ว่าเป็นการกระท�ำอันตรายต่อจิตใจก็ได้ ซึ่งปัจจัยที่ต้องน�ำมาพิจารณา ได้แก่
๑) ความรุนแรงของการกระท�ำ โดยพิจารณาว่าการกระท�ำนั้นเป็นความรุนแรงตามมาตรฐานของ
วิญญูชนหรือไม่ เช่น สามีร่วมเพศกับบุคคลอื่นต่อหน้าภรรยา หรือสามีมีภรรยาน้อยโดยเปิดเผยต่อสังคม
หรือบุตรดูหมิ่นบุพการีต่อหน้าสาธารณชน เป็นต้น
๒) ฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท�ำกับผู้ถูกกระท�ำ ผู้กระท�ำมีอ�ำนาจครอบง�ำผู้ถูกกระท�ำ
หรือไม่ อย่างไร และเพียงใด เช่น สามีกับภรรยา บิดากับบุตร บุตรกับบุพการี เป็นต้น
๓) ลักษณะของการกระท�ำ การกระท�ำในลักษณะที่เห็นได้ถึงเจตนา ในการท�ำให้ผู้อื่นให้ได้รับ
ความอับอาย เดือดร้อน หรือร�ำคาญ เช่น การกระท�ำในลักษณะที่เปิดเผย ประจาน หรืออุกอาจ เป็นต้น
๔) ความถี่ของการกระท�ำ การกระท�ำความรุนแรงในลักษณะที่กระท�ำซ�้ำ ๆ กัน บ่อยครั้งซึ่งหาก
วินิจฉัยในทางจิตเวชได้ว่า การกระท�ำดังกล่าว ถึงขนาดให้ผู้ถูกกระท�ำได้รับผลกระทบต่อสภาพจิตใจถึง
ขัน้ จิตฟัน่ เฟือน วิตกกังวลถึงขนาดประสาทเสีย เช่นนีก้ ถ็ อื ได้วา่ เป็นอันตรายต่อจิตใจแล้ว ส่วนกรณีทสี่ ามีไปมี
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ภรรยาน้อยนอกบ้านเป็นอันตรายต่อจิตใจหรือไม่ ต้องพิจารณาว่า การกระท�ำดังกล่าวนี้ เพียงท�ำให้ภรรยา
เกิดอารมณ์หรือความรู้สึกถูกเหยียดหยาม เจ็บใจ แค้นใจ เศร้าโศกเสียใจ เช่นนี้ ย่อมไม่ถือเป็นอันตรายต่อ
จิตใจ เนื่องจากเป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึก
อันตรายต่อสุขภาพ การกระท�ำนั้นท�ำให้เสียสุขภาพหรือเกิดอาการเจ็บป่วย อันหมายถึงความเจ็บ
ป่วยทางกายหรือสุขภาพกายเท่านัน้ โดยไม่รว่ มถึงสุขภาพจิต ทัง้ นี้ อันตรายต่อสุขภาพต้องอาศัยการวินจิ ฉัย
ทางการแพทย์เช่นเดียวกับอันตรายทางจิตใจ ตัวอย่างเช่น การแอบใส่ยาลดน�้ำหนักให้คู่สมรสรับประทาน
ลดน�ำ้ หนักอย่างรวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจตนาสูบบุหรีใ่ นบ้านทีม่ บี ริเวณคับแคบในขณะทีม่ ที ารก
หรือเด็กเล็กเป็นอาจิณ จนเด็กป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น
๒. กระท�ำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว ผู้กระท�ำโดยเจตนา ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวมีลักษณะที่วิญญูชน พิจารณาแล้วเห็นได้ว่า
“น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว” โดยแม้ผู้กระท�ำจะไม่รู้ว่า
การกระท�ำดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่รา่ งกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ก็ตาม
เช่น สามีมอี ารมณ์ฉนุ เฉียวขว้างปาสิง่ ของในบ้านเป็นประจ�ำ แม้จะไม่เคยเกิดอันตรายแก่สมาชิกในครอบครัว
ก็ตาม อนึ่ง ความแตกต่างระหว่างการกระท�ำโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว กับการกระท�ำโดยเจตนาโดยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว คือกรณีเป็นความผิดที่ต้องการผลในขณะที่กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว แต่ใน
กรณีที่สองไม่จ�ำเป็นเกิดผลก็เป็นความผิดได้ หากพิสูจน์ได้ว่าการกระท�ำดังกล่าว น่าจะเกิดผลด้วยเงื่อนไข
ทางภาวะวิสัย ซึ่งก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวเช่นกัน
๓. บังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทํา
การหรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ เช่น การบังคับให้บุตรอยู่ในบริเวณที่ตนก�ำหนด
โดยไม่ให้ออกไปใหน โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้อำ� นาจในกรณีนตี้ อ้ งเป็น
การกระท�ำโดยเจตนาเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระท�ำโดยประมาท ดังนั้น การกระท�ำโดยประมาทเป็นเหตุให้
บุคคลในครอบครัวได้รับอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ จึงไม่ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว
อนึ่งนอกจากความหมายและขอบเขตของความรุนแรงในครอบครัวแล้ว การกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัวตามความหมายของพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องเข้าใจนิยามของบุคคลในครอบครัว
ด้วย เนื่องจากกระท�ำความผิดฐานความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้นนั้ ต้องกระท�ำความผิดต่อบุคคลในครอบครัวตามพระราชบัญญัตฯิ ได้นนั้ ต้องเป็นการกระท�ำความรุนแรง
ต่อบุคคลในครอบครัวตามขอบเขตนิยามของกฎหมายฉบับนีท้ ไี่ ด้กำ� หนดไว้เท่านัน้ พิจารณาได้จากมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา
โดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัย
และอยูในครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บุคคลในครอบครัวตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความหมายกว้างกว่าความหมายและขอบเขตของครอบครัวในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น บุคคลในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่
คูสมรส หมายถึง ชายและหญิงที่อยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรส
คูส มรสเดิม หมายถึง ชายและหญิงทีเ่ คยอยูร่ ว่ มกันโดยจดทะเบียนสมรส ภายหลังได้จดทะเบียนหย่า
ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

บุตร หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และบุตรนอกสมรส (บุตรตามความเป็นจริง)
บุตรบุญธรรม
สมาชิกในครอบครัว มีความหมายกว้าง โดยรวมถึงบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางญาติพี่
น้อง เช่น บิดา มารดา พีน่ อ้ งร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บดิ าหรือมารดา ลุง ป้า น้า อา ปูย่ า่ ตา ยาย เป็นต้น
บุคคลใดๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึงบุคคลตามข้อ ๑) ถึง ๗) โดยเป็น
บุคคลทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยกันในด้านเศรษฐกิจและสังคม และต้องปรากฎว่า บุคคลนัน้ ต้องพึง่ พาอาศัยหรืออยู่
ในครัวเรือนเดียวกันในขณะที่มีการใช้ความรุนแรง เช่น คนรับใช้ที่อยู่มานานและมีการดูแลห่วงใยประดุจ
เครือญาติ หรือ แม่นม เป็นต้น ทั้งนี้ หากเป็นคนรับใช้ คนสวน หรือลูกจ้างทั่วไป แม้มีการพักอาศัยภายใน
บ้าน แต่ถ้ามีการรับค่าจ้าง ค่าแรงเป็นรายเดือน ไม่ถูกถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัว
อนึ่ง มีประเด็นน่าพิจารณาว่า กรณีคูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา โดยมิได
จดทะเบียนสมรสมีความหมายขอบเขตกว้างเพียงใด หากคูส่ มรสเดิมนัน้ พ้นจากการเป็นสามีภรรยากันมานาน
ก็ดี หรือกรณีที่ไม่ได้สมรสก็แยกกันอยู่มานานแล้วก็ดี บุคคลเหล่านี้อยู่ในขอบเขตบุคคลในครอบครัว
ที่กฎหมายต้องคุ้มครองหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยอาจต้องพิจารณาว่า
สภาพจิตใจของคูส่ มรสหรือบุคคลทีเ่ คยอยูก่ นิ ร่วมกันยังคงมีความผูกพันกันและประสงค์ทจี่ ะธ�ำรงไว้ซงึ่ เป็น
ครอบครัวเดิมอยู่หรือไม่ หรือยังมีการครอบง�ำทางจิตใจอยู่หรือไม่ เป็นต้น
๒. โครงสร้างองค์กรและบุคลากร
องค์กรและบุคลากรหลักที่ทำ� หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย
๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึง่ เป็นผูท รี่ ฐั มนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละยังหมายความ
รวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีอํานาจเขาไป
ในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่นั้นเกี่ยวกับการกระทําที่ไดรับแจง รวมทั้งจัด
ใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคําปรึกษาแนะนํา
จากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห ตลอดจนจัดให้มีการร้องทุกข์เมื่อผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี ตามมาตรา ๖ นอกจากนี้ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะ
เที ย บได ไ ม ต�่ ำ กว า พนั ก งานฝ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจชั้ น ผู  ใ หญ  ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญาและไดร บั มอบหมายจากรัฐมนตรีกม็ อี าํ นาจออกคาํ สัง่ กาํ หนดมาตรการหรือวิธกี ารเพือ่ บรรเทาทุกข
ใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๑๐
๒) พนักงานสอบสวน คือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ในท้องทีใ่ ดไม่มพี นักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากรัฐมนตรี
ให้พนักงานสอบสวนมีหน้าทีส่ ำ� คัญในการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ สอบสวน หน้าทีใ่ นการร้องขอต่อศาลหรือให้
พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีฐานะเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ออกค�ำสัง่ ก�ำหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ และ ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติฯ การท�ำหน้าที่เกี่ยว
กับการยอมความโดยจัดให้มีการท�ำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์ หรือ
การถอนฟ้องนั้น และก�ำหนดให้น�ำวิธีการตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๒ มาใช้ เช่น การท�ำงานบริการ
สาธารณะ การละเว้นการกระท�ำอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท�ำทัณฑ์บนมาเป็น
เงือ่ นไขในการปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลง และหน้าทีป่ ฏิบตั ติ อ่ ส�ำนวนการสอบสวนพร้อมเสนอความเห็นควร
สั่งฟ้อง ควรสั่งไม่ฟ้อง หรือเสนอยุติคดีต่อพนักงานอัยการ
๓) ผูป้ ระนีประนอม ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาลเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาหรือ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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ช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน ทั้งนี้อาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
บิดา มารดา ผูป้ กครอง ญาติของผูถ้ กู กกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลทีพ่ นักงานเจ้าหน้าที่
หรือศาลเห็นสมควร หน้าที่ส�ำคัญของผู้ประนีประนอม คือ การเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ค�ำปรึกษาหรือช่วย
เหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน ไม่ว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนหรือชั้นศาล และรายงาน
ผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณี ตลอดจนจัดท�ำเป็นบันทึกข้อตกลงส�ำหรับ
การยอมความการถอนค�ำร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องโดยก�ำหนดแนวทาง เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อบ�ำบัดฟื้นฟู แก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว จากนั้นจัดให้การ
ท�ำสัญญายอมความขึ้นหรือขอให้เรียกคู่ความมาท�ำสัญญายอมความต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล
ในกรณี ที่การไกล่เกลี่ยประสบความส�ำเร็จ
๔) ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจ ในการพิจารณา
พิพากษากรณีความผิดฐานกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าผู้กระท�ำเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทั้งนี้ เฉพาะ
กรณีที่ไม่มีความผิดตามกฎหมายอื่นร่วมด้วยหรือมีความผิดตามกฎหมายอื่นร่วมด้วยแต่ความผิดตาม
กฎหมายอื่นนั้น มีอัตราต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
โดยศาลมีอำ� นาจในการออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพือ่ บรรเทาทุกข์หรืออกค�ำสัง่ ใดๆ ตามทีเ่ ห็น
สมควรเมื่อพนักงานสอบสวนร้องขอ และในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวมี
ความผิดตามมาตรา ๔ ศาลมีอำ� นาจก�ำหนดให้ใช้วธิ กี ารฟืน้ ฟู บ�ำบัดรักษา คุมความประพฤติผกู้ ระท�ำความผิด
ให้ผู้กระท�ำความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�ำงานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�ำอันเป็นเหตุ
ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท�ำทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลก�ำหนดแทน
การลงโทษผู้กระท�ำความผิดก็ได้
๕) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติงานกับศูนย์
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวหรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลในการด�ำเนินการและบังคับการตามกระบวนการคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
๖) ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว เป็นหน่วยงานซึ่งท�ำหน้าที่เป็น
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารในการสนับสนุนแก่พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละศาล โดยปฏิบตั ใิ นการรับแจ้งเหตุ ประสานพนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือศาล
อันเป็นข้อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการ และบังคับ
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
๓. โครงสร้างการด�ำเนินงาน กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) ขั้นตอนในชั้นการแจ้งเหตุกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว เมื่อเกิดการกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัวขึน้ หากผูถ้ กู กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว หรือผูพ้ บเห็นหรือทราบการกระท�ำดังกล่าวได้แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจเข้าไปในเคหสถาน
หรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกมาพบหรือ
ไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปได้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอ�ำนาจเข้าไปในที่รโหฐาน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ขอความช่วยเหลือจากต�ำรวจ เพือ่ ให้ตำ� รวจเข้าไปค้นเพือ่ ช่วยเหลือผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว
รวมทัง้ มีอำ� นาจในการจับกุมผูก้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ถ้าได้กระท�ำตามหลักเกณฑ์เรือ่ งการค้นและ
จับกุมบุคคลในที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้กฎหมายยังให้อ�ำนาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้ผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับ
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ค�ำปรึกษาแนะน�ำจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ในกรณีทผี่ ถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวประสงค์จะด�ำเนินคดี ให้จัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หากผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะด�ำเนินคดี ให้จัดให้ผู้นั้นพบกับพนักงานสอบสวน
เพือ่ ร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา แต่ถา้ ผูน้ นั้ ไม่อยูใ่ นวิสยั หรือมีโอกาสทีจ่ ะร้องทุกข์
ได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนต่อพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๖ ได้ โดยต้องร้อง
ทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือ
ร้องทุกข์ได้
- วิสัย หมายความว่า ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวมีสภาพร่างกายและจิตใจที่สามารถร้องทุกข์
หรือแจ้งความ
- โอกาส หมายความว่า ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการที่
จะร้องทุกข์หรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังนี้ ถ้าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในก�ำหนดเวลา อายุความด�ำเนินคดีย่อมสะดุด
ลงตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ
๒) ขั้ น ตอนในชั้ น พนั ก งานสอบสวน เมื่ อ มี ก ารด� ำ เนิ น การร้ อ งทุ ก ข์ ต ่ อ พนั ก งานสอบสวนแล้ ว
ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้า แม้วา่ พนักงานสอบสวนจะยังไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดฐาน
ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ โดยแจ้งให้ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงกระบวนการ
ในการสอบสวนคดีการกระท�ำความรุ น แรงในครอบครั วว่ า มี จุ ดมุ ่ ง หมายที่ จ ะประสานความสัมพัน ธ์
ในครอบครัว การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวและการดูแลบุตร ตลอดจนแจ้ง
ให้ผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงสิทธิในการรับการเยียวยาความเสียหายจากผู้กระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว โดยในการสอบปากค�ำผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวน
ต้องจัดให้มี จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลทีผ่ ถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ร้องขอร่วมอยูด่ ว้ ยในขณะสอบปากค�ำเพือ่ ให้คำ� ปรึกษา เว้นแต่ในกรณีจำ� เป็นเร่งด่วน ซึง่ มีเหตุอนั ควรไม่อาจ
รอจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ
ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบปากค�ำไปก่อน โดยไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย แต่ต้องบันทึกเหตุ
ที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�ำนวนการสอบสวน แต่หากมีกรณีผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันสอบปากค�ำก็ต้องด�ำเนินการตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๓ ทวิ ซึ่งโดยหลักการแล้ว พนักงานสอบสวนต้องส่งผู้กระท�ำความผิด ส�ำนวนการสอบสวน
พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น ไปยั ง พนั ก งานอั ย การเพื่ อ ฟ้ อ งคดี ก ารกระท� ำ ความรุ น แรงในครอบครั ว ต่ อ ศาล
เยาวชนและครอบครัวภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ได้ตัวผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว แต่หากมี
เหตุจ�ำเป็นท�ำให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทันภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน
หกวัน แต่ทงั้ นี้ ต้องไม่เกินสามคราวโดยให้นำ� กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลแขวงและวิธพี จิ ารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติฯ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความผิดฐานกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง
เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอืน่ ถ้าความผิดตามกฎหมายอืน่ มีอตั ราโทษสูงกว่าอัตราโทษ
ตามมาตรา ๔ เช่น เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙๕ และท�ำร้ายร่างกายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗ การพิจารณาคดี
ดังกล่าวให้ดำ� เนินคดีตอ่ ศาลทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายนัน้ ซึง่ อาจเป็นศาลแขวง ศาลจังหวัด
หรือศาลอาญาแล้วแต่กรณี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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นอกจากนี้ ในระหว่างที่มีขั้นตอน ที่มีการสอบสวนอยู่นั้น กฎหมายให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและได้รบั มอบหมายจากรัฐมนตรีมอี ำ� นาจออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพือ่ บรรเทาทุกข์
ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว กล่าวคือ การออกค�ำสั่งใดๆ ได้เท่าที่
จ�ำเป็นและสมควร เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว
รวมไปถึงการให้ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ การให้ผู้กระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะ การออกค�ำสั่งห้ามผู้
กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในทีพ่ ำ� นักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตวั บุคคลใดในครอบครัว ตลอดจน
การก�ำหนดวิธีการดูแลบุตร ไม่ว่าจะมีค�ำร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเสนอ
มาตรการหรือวิธกี ารทีต่ นออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารบรรเทาทุกข์ตอ่ ศาลภายในสีส่ บิ แปดชัว่ โมง
นับแต่วันออกค�ำสั่งเพื่อให้ศาลพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ต่อไปตามมาตรา ๑๐
ทั้งนี้ ในระหว่างขั้นตอนดังกล่าว หากมีการยอมความ ถอนค�ำร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มี
การท�ำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์โดยก�ำหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟู บ�ำบัด
รักษาคุมความประพฤติผกู้ ระท�ำความผิดให้ผกู้ ระท�ำความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�ำงานบริการ
สาธารณะ ละเว้นการกระท�ำอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท�ำทัณฑ์บนไว้เป็นเงือ่ นไข
ในการปฏิบัติตามข้อตกลง ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อไขดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงจะให้
มีการยอมความ ถอนค�ำร้องทุกข์ในความผิดดังกล่าวได้ ดังนี้ หากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอำ� นาจยกคดีขึ้นด�ำเนินการต่อไปได้ เพราะคดีอาญายัง
ไม่ระงับสิ้นไปตามมาตรา ๑๒
๓) ขั้นตอนในชั้นศาล ในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ในเรื่องของวิธีพิจารณาการยื่นและการรับฟัง
พยานหลักฐาน ให้นำ� กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๔
นอกจากพระราชบัญญัติฉบับนี้จะให้อ�ำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วยังก�ำหนด ให้ศาลมีอ�ำนาจ
ออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ หรือออกค�ำสั่งใดๆ ได้ตามที่เห็น
สมควรในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี อีกทั้งให้อ�ำนาจศาลในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
หรือเพิกถอนค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หรือออกค�ำสั่งใดๆ รวมทั้งก�ำหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีที่เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรา ๑๑
เช่นเดียวกับกรณีมีการยอมความ ถอนค�ำร้องทุกข์หรือถอนฟ้อง ไม่ว่าในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่าง
ที่คดีมาสู่ศาลแล้วนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลอาจตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อให้ค�ำปรึกษา หรือช่วยเหลือ
ในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน บุคคลดังกล่าวอาจเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ
หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นสมควร หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกันได้ หากการไกล่เกลี่ยประสบ
ความส�ำเร็จและได้ทำ� สัญญายอมความกันขึน้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาลด�ำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
ยอมความนั้นไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๑๖
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวจะได้ด�ำเนินไปแล้วเพียงใด
ให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คคู่ วามได้ยอมความกัน โดยมุง่ ถึงความสงบสุขและการอยูร่ ว่ มกันในครอบครัว
เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
(๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
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(๒) การสงวนและคุ ้ ม ครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมของชายและหญิ ง
ที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดยค�ำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�ำคัญ
(๓) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบใน
การดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์
(๔) มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภรรยาและบุคคลในครอบครัวให้ปรองดองกันและปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร
ส�ำหรับการพิจารณาและพิพากษาลงโทษนัน้ กรณีทศี่ าลพิพากษาว่า ผูก้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
มีความผิด กฎหมายก�ำหนดให้ศาลมีอำ� นาจก�ำหนดให้ใช้วธิ กี ารฟืน้ ฟู บ�ำบัดรักษา คุมความประพฤติผกู้ ระท�ำ
ความผิดให้ผู้กระท�ำความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�ำงานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�ำ
อันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท�ำทัณฑ์บนไว้ ตามวิธกี ารและระยะเวลาทีศ่ าลก�ำหนด
แทนการลงโทษผู้กระท�ำความผิดก็ได้

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีเกิดการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
๑. ขั้นตอนในชั้นการแจ้งเหตุกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
๑.๑ เมื่อพบเห็น ทราบหรือได้รับแจ้งเหตุการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ให้ด�ำเนินการ
ขอเข้าไปในเคหสถานหรือสถานทีเ่ กิดเหตุโดยเร็วเพือ่ สอบถามผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นผูก้ ระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว ผูถ้ กู กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นสถานทีน่ นั้ โดยไม่ตอ้ งขอหมายศาล
แต่ให้แสดงบัตรประจ�ำตัวต่อเจ้าของหรือผูท้ อี่ ยูใ่ นเคหสถานหรือสถานทีเ่ กิดเหตุนนั้ และแจ้งให้ทราบถึงเหตุ
ของการเข้าไป
พบเห็น/ทราบ/ได้รับแจ้งเหตุ
ไม่ต้องขอหมายศาล
ขอเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อสอบถาม
แสดงบัตรประจ�ำตัว

แจ้งให้ทราบถึงเหตุของการเข้าไป

๑.๒ หากจ�ำเป็นต้องเข้าไปค้นหาพยานหลักฐาน ค้นหาบุคคล เพือ่ ช่วยเหลือผูถ้ กู กระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัวหรือเพื่อจับกุมผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องขอความช่วยเหลือ
จากต�ำรวจเพื่อเข้าไปด�ำเนินการดังกล่าว โดยต้องขอหมายค้นหรือหมายจับจากศาลไปแสดงด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่

แสดงบัตรประจ�ำตัว

ขอเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

ขอหมายค้นหรือหมายจับ
จากศาล

๑.๓ หากกรณีปรากฏว่าผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ให้รีบส่งตัวผู้นั้นไปรับการรักษาพยาบาลทันที (อาจด�ำเนินการประสานผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว)

ส่งตัว

ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
สถานพยาบาล
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การช่วยด�ำเนินการจัดหา

๑.๔ ประสานงานกับจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่
ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว (อาจด�ำเนินการประสานผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว)
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ส่งตัว
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์

การช่วยด�ำเนินการจัดหา

๑.๕ บันทึกรายละเอียดแห่งการแจ้งเหตุ การเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุและการด�ำเนิน
การแก่ผกู้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวไว้เป็นหลักฐานตาม
แบบ คร.๕
๑.๖ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ หากผู้นั้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อไว้
๑.๗ ชีแ้ จงให้ผถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงสิทธิในการได้รบั ความคุม้ ครองในการ
ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวชั่วคราว
๑.๘ หากประสงค์จะด�ำเนินคดีให้ดำ� เนินการให้ผนู้ นั้ พบกับพนักงานสอบสวนเพือ่ ร้องทุกข์ แต่ถา้ ผูน้ น้ั
ไม่อยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนต่อพนักงาน
สอบสวนโดยต้องด�ำเนินการร้องทุกข์ภายในก�ำหนด ๓ เดือน นับแต่ผถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
อยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ ผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวได้รับอันตราย
แก่ร่างกายและจิตใจ สถานพยาบาล จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว ร้องทุกข์ภายในก�ำหนด ๓ เดือน นับแต่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
อยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้

พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือศูนย์ปฏิบัติการ

ร้องทุกข์ภายใน
ก�ำหนด ๓ เดือน

พนักงานสอบสวน

๑.๙ ช่วยประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว
๑.๑๐ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้ด�ำเนินการผลความคืบหน้าของการนั้น แล้วรายงาน
ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบโดยเร็ว ตามแบบ คร.๖
๑.๑๑ รวบรวมข้อเท็จจริงเอง หรือขอให้ “ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว” รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุของการกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนบันทึกรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๒ จัดส่งข้อมูลที่ได้ตามข้อ ๑.๑๑ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือตามพนักงานสอบสวน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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หรือศาลเพื่อพิจารณาออกตค�ำสั่ง ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์เป็นชั่วคราว หรือออก
ค�ำสั่งใดๆ หรือค�ำพิพากษาโดยศาล
รวบรวมและจัดส่งข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำฯ พนั กงานเจ้า หน้า ที่ ซึ่ ง มี ญานะเที ย บได้ไ ม่ต�่ำ
พนักงานเจ้าหน้าที่
กว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่
หรือศูนย์ปฏิบัติการฯ
ตาม ป.วิอาญา./พนักงานสอบสวน/ศาล
๒. ขั้นตอนในชั้นพนักงานสอบสวน
๒.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งก�ำหนด
มาตรการหรือวิธกี ารเพือ่ บรรเทาทุกข์ให้แก่บคุ คลทีถ่ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชัว่ คราว
ไม่ว่าจะมีการร้องขอหรือไม่ โดยต้องออกค�ำสั่งเท่าที่จ�ำเป็นและสมควร
๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเสนอมาตรการหรือวิธีการที่ตนออกค�ำสั่งก�ำหนดตามข้อ ๒.๑ ต่อศาล
ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่วันออกค�ำสั่งเพื่อให้ศาลพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ต่อไป
พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ซี่ งึ่ มีฐานะเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่า
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ตาม
ป.วิ.อาญา

เสนอมาตรการต่อศาล
ภายใน ๔๘ ชั่วโมง

ศาล

ออกค�ำสั่ง
ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลที่ถูกกระท�ำฯ ชั่วคราว
จัดให้ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์
ให้ผกู้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบือ้ งต้นตามสมควรแก่ฐานะ
ก�ำหนดวิธีการดูแลบุตร

๒.๓ ตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อให้ค�ำปรึกษา หรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน
โดยบุคคลดังกล่าวอาจเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็น
สมควร หรือมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ย
ให้คู่ความได้ยอมความกัน
ตั้งผู้ประนีประนอม

ไกล่เกลี่ย

จัดท�ำสัญญายอมความ

- ผูป้ ระนีประนอมซึง่ เป็นบุคคลหรือคณะบุคคล
- นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ด�ำเนินการไปตามสัญญา

๒.๔ ติดตามผลการไกล่เกลี่ยเพื่อด�ำเนินการจัดให้มีการท�ำสัญญาสายอมความขึ้นโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรรมอันดีของประชาชน
๒.๕ ในกรณีทมี่ กี ารท�ำสัญญายอมความให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการไปตามสัญญายอมความนัน้ ไกล่เกลีย่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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สาระสำ�คัญของกฎหมายลำ�ดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

สาระส�ำคั ญ ของกฎหมายล�ำดั บ รองที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ถู ก กระท�ำด้ ว ย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ได้มีการตราและประกาศกฎหมายล�ำดับรอง หรือกฎหมายลูกมาใช้บังคับ ๗ ฉบับ ดังนี้
(๑) กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยระบบงานเพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ พ.ศ.๒๕๕๓
โดยกฎกระทรวงดังกล่าวก�ำหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว นอกจากนี้ ยังก�ำหนดจัดให้มี “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว”
เป็นหน่วยงานซึง่ ท�ำหน้าทีห่ น่วยปฏิบตั กิ ารในการสนับสนุนแก่พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละศาล โดยปฏิบตั ใิ นการ
รับแจ้งเหตุ ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการให้ข้อเท็จจริง
ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ศาลอั น เป็ น ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ ความรุ น แรงในครอบครั ว
เพื่ อ ประโยชน์ในการด�ำเนินการและบั ง คั บให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัตินี้
(๒) ระเบียบกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ด�ำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการเกีย่ วกับค�ำร้องทุกข์ เขตอ�ำนาจสอบสวน หน้าทีเ่ กีย่ วกับการสวบสวน หน้าทีเ่ กีย่ ว
กับการร้องขอต่อศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ
ชั้นผู้ใหญ่ เพื่อพิจารณาออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ ตามมาตรา ๑๐ และ ๑๑
แห่งพระราชบัญญัตฯิ การปฏิบตั ติ อ่ ส�ำนวนการสอบสวนและการผลัดฟ้องการท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการยอมความ
โดยจัดให้มีการท�ำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ หรือก่อนการถอนค�ำร้องทุกข์
(๓) ระเบียบกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่ง
ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ในการคุม้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑
และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ พนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองผูถ้ กู กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้
ไม่ ต�่ ำ กว่ า พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต� ำ รวจชั้ น ผู ้ ใ หญ่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ฉบั บ นี้ รวมถึ ง เงื่ อ นไข
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการด�ำเนินการเพือ่ จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ตามกฎหมายนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสมดังเจตนารมย์ของกฎหมาย
(๔) ระเบียบกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารใน
การออกบัตรและแบบบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ ทีม่ ฐี านะ
เทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ในการคุม้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ฐ านะเที ย บได้ ไ ม่ ตํา่ กว่ า พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ตํารวจชั้ น ผู ้ ใ หญ่ ต าม
พระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกล่าวถึงขัน้ ตอนการด�ำเนินการเพือ่ ออกบัตรแบบประจ�ำตัว
รวมถึงอายุบัตรและเงื่อนไขในการออกบัตรประจ�ำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงาน
เจ้าหน้าทีท่ มี่ ฐี านะเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ทตี่ อ้ งปฏิบตั งิ านภายใต้บงั คับ
ของกฎหมายพิเศษฉบับนี้
(๕) ระเบียบกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ด�ำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑
และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก�ำหนดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติฯ ตั้งแต่การเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุ เพื่อสอบถามและจัดให้ผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ และได้รับค�ำปรึกษาแนะน�ำจากจิตแพทย์
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนจัดให้มีการร้องทุกข์เมื่อผู้ถูกกระด้วยความรุนแรงประสงค์
จะด�ำเนินคดี
(๖) ระเบียบกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท�ำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความถอนค�ำร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑
และ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารทําบันทึก
ข้อตกลงเบือ้ งต้นก่อนการยอมความ ถอนคําร้องทุกข์ในชัน้ สอบสวน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กล่าวถึง
ขัน้ ตอนในการไกล่เกลีย่ ให้ยอมความในระหว่างการสอบสวน ซึง่ หากคูก่ รณีสามารถยอมความกันได้ ผูจ้ ดั ให้
มีการไกล่เกลีย่ ท�ำสัญญายอมความให้ แล้วเสนอสัญญายอมความดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ
พร้อมคูก่ รณีไปท�ำบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้นก่อนการยอมความหรือถอนค�ำร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนตาม
มาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(๗) ระเบียบอธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารและระยะ
เวลาการด�ำเนินการแก่ผกู้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงือ่ นไขการยอมความ การถอน
ค�ำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเห็นควร
ออกระเบียบนีโ้ ดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการด�ำเนิน
การแก่ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์
หรือการถอนฟ้อง
ดังนั้นหากศาลประสงค์จะใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๑๒ จ�ำต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
(๗.๑) ในการก�ำหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟู บ�ำบัดรักษา คุมประพฤติผู้กระท�ำความผิด ให้ผู้กระท�ำ
ความผิดชดใช้เงินบรรเทาทุกข์ ท�ำงานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�ำอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว หรือท�ำทัณฑ์บนไว้แทนการลงโทษแก่ผู้กระท�ำความผิดนั้น อนึ่งศาลอาจใช้ดุลพินิจ
พิจารณาก�ำหนดว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันได้ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๔
ถึงข้อ ๙ โดยให้พิจารณาถึงสาเหตุแห่งการกระท�ำความผิด พฤติการณ์แห่งคดี อายุ ประวัติ ความประพฤติ
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพภาวะหางจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของผู้กระท�ำความผิด ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับผู้กระท�ำความผิด ประกอบดุลพินิจที่จะใช้วิธีดังกล่างให้เหมาะสมกับผู้กระท�ำ
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ความผิดแต่ละราย และเหมาะสมกับพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกัน
ในครอบครัวเป็นส�ำคัญ โดยศาลอาจสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัว
ประกอบดุลพินิจด้วยก็ได้
(๗.๒) กรณีที่มีการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องให้ศาลจัดให้มีการท�ำบันทึก
ข้อตกลงเบือ้ งต้นก่อนการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องนัน้ และก�ำหนดให้นำ� วิธกี ารตาม
ข้อ ๔ ถึงข้อ ๙ ข้อเดียวหรือหลายข้อมาเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม บันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยอนุโลม
โดยอาจรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบด้วยก็ได้

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

• บุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
• ต�ำรวจ
• พนักงานฝ่ายปกครอง

พนักงานเจ้าหน้าที่
(มาตรา ๓)

บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็น
• บิดามารดา ผูป้ กครอง ญาติของคูค่ วาม หรือ
• บุ ค คลที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ศาลเห็ น
สมควรพิจารณาความอาญา

ผูป้ ระนีประนอม

ศาลแต่งตั้ง

ศาลคดีเยาวชนและครอบครัว
พนักงานเจ้าหน้าที่แต่งตั้ง

ประสานงาน

จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
หรื อ บุ ค คลที่ ผู ้ ถู ก กระท�ำด้ ว ยความรุ น แรง
ร้องขอเข้าร่วมในการสอบปากค�ำ

พนักงานสอบสวน
(มาตรา ๓)

• พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมาย
• พนักงานสอบสวนตามประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

ประสานงาน

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนผังแสดงโครงสร้างองค์กรและบุคลากร

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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ผู้ถูกระท�ำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว ตามมาตรา ๓
• คุ่สมรส
• คู่สมรสเดิม
• ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา
• ผู้ที่เคยอยู่กินฉันสามีภรรยา
• บุตร
• บุตรบุญธรรม
• สมาชิกในครอบครัว
• บุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพา
อาศัยและอยูใ่ นครัวเรือนเดียวกัน

ความรุนแรงในครอบครัว

ผู้พบเห็นหรือทราบการกระท�ำฯ

แจ้งเรื่อง
(มาตรา ๕)

พนักงานเจ้าหน้าที่

แจ้งเรื่อง
(มาตรา ๕)

แจ้งความร้องทุกข์
ภายใน ๓ เดือน

ด�ำเนินการสอบสวน
และส่งฟ้อง

ศาลคดีเยาวชนและครอบครัว

พนักงานสอบสวน

• มีอ�ำนาจขอเข้าไปในรโหฐานหรือเรียกบุคคลใดออกมา
เพื่อสอบถาม
• จัดให้ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับ
การตรวจ รักษาจากแพทย์ และขอรับค�ำปรึกษาแนะน�ำ
จากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์
• จัดให้ผนู้ นั้ พบกับพนักงานเพือ่ ร้องทุกข์ หากผูถ้ กู กระท�ำ
ด้วย ความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะด�ำเนินคดี
(มาตรา ๖)

แผนผังแสดงโครงสร้างการดำ�เนินงาน กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ด�ำเนินการสอบสวนและส่งฟ้อง

พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีฐานะเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการ หรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เป็นการชั่วคราว (มาตรา ๑๐)
หากฝ่าฝืนจ�ำคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ

พนักงานสอบสวน

• การสอบสวนและการกฟ้องร้องคดีต้องกระท�ำให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘
ชัว่ โมง นับแต่ได้ตวั ผูก้ ระท�ำความผิด หากจ�ำเป็นจ�ำเป็นสามารถผัดฟ้อง
ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ วัน
• ในการสอบปากค�ำต้องจัดให้มจี ติ แพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอร่วมอยู่
ด้วยเว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน (มาตรา ๔)
• ตั้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติและความผิดตามกฎหมายอื่น

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นอุธรณ์ค�ำสั่งต่อศาล
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ทราบค�ำสั่ง มาตรา ๑๐ วรรคสี่

เสนอต่อศาลภายใน
๔๘ ชั่วโมง
นับแต่ออกค�ำสั่ง
มาตรา ๑๐ วรรคสอง

ศาลคดีเยาวชนและครอบครัว

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ให้ยกคดีขึ้นด�ำเนินการต่อไป

พนักงานเจ้าหน้าที่แตงตั้งผู้ประนีประนอม
เพื่อท�ำการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน (มาตรา ๑๖)

พนักงานสอบสวนจัดให้มีการท�ำบันทึกข้อตกลง
โดยเงื่อนไขในกรณีที่มีการยอมความ
หรือถอนค�ำร้องทุกข์ (มาตรา ๑๒)

แผนผังแสดงโครงสร้างการดำ�เนินงาน กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ ๒)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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ศาลคดีเยาวชนและครอบครัว

ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค�ำสั่ ง ศาล
มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอม เพื่อท�ำการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน
(มาตรา ๑๖)

ศาลจัดให้มีการบันทึกข้อตกลง โดยมีเงื่อนไขในกรณีที่มีการ ยอมความหรือ
ถอนค�ำร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง (มาตรา ๑๒)

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ให้ยกคดีขึ้นด�ำเนินการต่อไป

พิ จ ารณาพิ พ ากษาว่ า ผู ้ ก ระท�ำมี ค วามผิ ด โดยศาลมี อ�ำนาจก�ำหนดให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารฟื ้ น ฟู บ�ำบั ด รั ก ษา
คุมความประพฤติ ผูก้ ระท�ำผิด ให้ผกู้ ระท�ำความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ท�ำงานบริการสาธารณะ
ละเว้นการกระท�ำ อันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท�ำทัณฑ์บนแทนการลงโทษ
ผู้กระท�ำความผิดก็ได้ (มาตรา ๑๒)

ศาลมีอ�ำนาจออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการ หรือวิธี
การบรรเทาทุกข์ ตามมาตรา ๑๐ หรือออกค�ำสัง่
ใดๆ ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๑๑)

แผนผังแสดงโครงสร้างการดำ�เนินงาน กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ ๓)

ส่วนที่ ๒
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน
และผู้ประนีประนอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ท่ีจะแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อน และกระทบกระเทือนถึงความสงบสุข
ในครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมและเป็นพื้นฐานของสังคม การแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวจะช่วยให้คุณภาพในสังคมโดยรวมดีขึ้นได้
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน การจัดการกับปัญหาในครอบครัวโดยใช้กฎหมาย
อาญาด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนั้น ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไข
ความรุนแรงในครอบครัวได้ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงวางกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เข้าเสริมกับกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่ โดยก�ำหนดให้มีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลส�ำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ และก�ำหนดให้มีวิธีการพิเศษ
ส�ำหรับการด�ำเนินคดีการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซึง่ ไม่เหมือนกับกฎหมายอาญาและกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาโดยทั่วไป
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลที่กฎหมายก�ำหนดให้กระท�ำหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ และศาล ในคดีการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของตนตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติค้มุ ครองผู้ถกู กระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว ดังต่อไปนี้
- การรับแจ้งการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
- หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งเหตุ
- การจัดให้มีการร้องทุกข์
- การออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์
- การยุติคดีโดยการประนีประนอมยอมความและไกล่เกลี่ย
๑. การรับแจ้งการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าความรุนแรงในครอบครัวอันเป็นฐานแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ คืออะไรบ้าง อันดับต่อไปที่พนักงานเจ้าหน้าที่ควรทราบคือ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเริ่ม
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เมือ่ ใด กฎหมายก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ริม่ มีอำ� นาจหน้าทีห่ ลังจากทีไ่ ด้ “รับแจ้งเหตุ”
ซึง่ เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั แจ้งเหตุแล้ว พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ได้ตอ่ ไปในเรือ่ งการ
รับแจ้งเหตุนั้น แยกพิจารณาได้เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
๑.๑ ผู้มีสิทธิแจ้งเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
กฎหมายก�ำหนดให้บุคคลต่อไปนี้ มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบ๑
- ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
- ผู้พบเห็นการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
- ผู้ทราบการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๑

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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จะเห็นได้ว่ากฎหมายก�ำหนดให้บุคคลทุกคนที่พบเห็นหรือทราบว่ามีการกระท�ำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที ซึ่งกฎหมายมาตราดังกล่าวเป็นการท�ำลายความเชื่อ
เก่าๆ ที่ว่า “เรื่องในครอบครัวคนอื่นไม่เกี่ยว” เพราะเหตุว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” มิใช่เรื่องของ
คนในครอบครัวเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของสังคมและกฎหมายที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและช่วยกันหาทาง
แก้ไข นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบเห็นหรือทราบเหตุการณ์เองก็สามารถด�ำเนินการตามกฎหมายได้
เช่นเดียวกัน๒
๑.๒ ผู้แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่ได้กระท�ำโดยสุจริต ไม่ต้องมีความรับผิดทางแพ่ง
ทางอาญา และทางปกครอง๓
มูลเหตุสำ� คัญประการหนึง่ ของการทีผ่ พู้ บเห็นการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว (ไม่วา่ จะเป็น
เพื่อนบ้านหรือคนใกล้ชิด) ลังเลและรีรอที่จะแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบ คือ การกลัวต่อการถูกฟ้อง
และถูกด�ำเนินคดีทางแพ่งและอาญา เช่น กลัวถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท ฐานแจ้งความเท็จ เป็นต้น ดังนั้น
เพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนผู้สุจริตได้รับความคุ้มครอง กฎหมายจึงก�ำหนดให้
ผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่มีความรับผิดอย่างใดเลย
๑.๓ วิธีการแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวอาจท�ำได้หลายลักษณะ
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้กำ� หนดวิธกี ารแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวไว้อย่างเปิดกว้างหลายลักษณะ เช่น แจ้งด้วยวาจา หนังสือ
โทรศัพท์ วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล หรือ SMS หรือวิธกี ารอืน่ ใด เพือ่ ทีจ่ ะให้เหตุการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัวเข้าถึงการรับรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุด
๑.๔ การท�ำบันทึกของพนักงานเจ้าหน้าที่หลังได้รับแจ้งเหตุ
ในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด�ำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๖ ได้ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเหตุต้องบันทึกวัน เวลา รายละเอียด สถานที่เกิดเหตุ
ชือ่ ผูก้ ระท�ำและผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรง ชือ่ ทีอ่ ยูข่ องผูแ้ จ้ง และพฤติการณ์แห่งความรุนแรงในครอบครัว
ในกรณีฉกุ เฉินพนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ้ งไปทีเ่ กิดเหตุ และท�ำการระงับเหตุตามข้อ ๔ ก่อนแล้วจึงกลับมาบันทึก
๑.๕ การรับแจ้งนี้ยังไม่ใช่การร้องทุกข์
การรับแจ้งเหตุนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว
เบื้องต้นเท่านั้น จึงไม่ใช่การร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒(๗)๔ คดีความรุนแรง
ในครอบครัวจึงยังไม่เริม่ ขึน้ เมือ่ รับแจ้งเหตุ ดังนัน้ พนักงานเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูใ้ หญ่ (ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าพนักงาน
ปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่) จึงยังไม่สามารถทีจ่ ะออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารบรรเทาทุกข์ตาม
มาตรา ๑๐ ได้
๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ วรรค ๒

๓

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒ (๗) บัญญัติว่า “ค�ำร้องทุกข์ หมายความถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตาม
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผกู้ ระท�ำความผิดขึน้ จะรูต้ วั ผูก้ ระท�ำความผิดหรือไม่กต็ าม ซึง่ กระท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ผเู้ สีย
หาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท�ำความผิดได้รับโทษ”
๔
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งเหตุ
เมือ่ ได้รบั แจ้งเหตุจากบุคคลทีพ่ บเห็นหรือทราบการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแล้ว พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ “ระงับเหตุ” เพื่อมิให้การกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีผลเสียหายเกิดขึ้น
หรือขยายออกไป การระงับเหตุนี้แยกพิจารณาได้ ๔ หัวข้อ คือ
๒.๑ วิธีการเข้าไประงับเหตุ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรง
ในครอบครัว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงตัวและชี้แจงต่อผู้กระท�ำความรุนแรง เพื่อขอให้ผู้กระท�ำยุติ
การกระท�ำโดยดี หากผู้กระท�ำด้วยความรุนแรงขัดขืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจเพื่อด�ำเนินการระงับเหตุ๕
ในกรณีที่ความรุนแรงในครอบครัวเกิดในที่รโหฐาน เช่น บ้าน หรือเคหสถาน พนักงานเจ้าหน้าที่
มี อ� ำ นาจเข้ า ไปในเคหสถานหรื อ สถานที่ เ กิ ด เหตุ นั้ น เพื่ อ สอบถามผู ้ ก ระท� ำ ความรุ น แรงในครอบครั ว
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้นเกี่ยวกับการกระท�ำที่ได้รับแจ้ง๖
โดยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการ
ของพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ มือ่ พบเห็นหรือได้รบั แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ก�ำหนดว่า
ก่อนทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะเข้าไปในสถานทีด่ งั กล่าว พนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ้ งแสดงบัตรประจ�ำตัวต่อเจ้าของ
หรือผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ และแจ้งถึงสาเหตุของการเข้าไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว
ถ้าเจ้าของหรือผู้ที่อยู่ในเคหสถานหรือสถานที่นั้นไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป พนักงาน
เจ้าหน้าทีอ่ าจเรียกให้ผแู้ จ้งเหตุ ผูก้ ระท�ำ และผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวออกมาพบ หากบุคคล
ดังกล่าวไม่ยอมออกมาพบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ
ให้ค้นและช่วยผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
กรณีนี้เห็นได้ว่า ถ้ามีการใช้ก�ำลังทางกายภาพ เช่น การช่วยยุติความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ผู้กระท�ำไม่เชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการเข้าค้นและช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวในที่รโหฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต�ำรวจ ซึ่งถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจอยู่แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น
ก็สามารถด�ำเนินการได้ทนั ที แต่ถา้ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่ใช่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ การปฏิบตั หิ น้าที่
ในที่เกิดเหตุควรมีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจไปด้วย
๒.๒ การจัดให้มีการรักษาจากแพทย์
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับบาดเจ็บ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องจัดให้ผู้ถูกกระท�ำพบและรับการรักษาจากแพทย์

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารด�ำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมือ่ พบเห็น
หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔
๕

๖

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ วรรค ๒

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๒.๓ การขอรับค�ำปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
นอกจากการพบแพทย์เพือ่ รักษาร่างกายแล้ว กฎหมายยังก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องจัด
ให้ผถู้ กู กระท�ำได้รบั การช่วยเหลือทางจิตใจอีกด้วย กล่าวคือ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ้ งจัดให้ผถู้ กู กระท�ำได้พบ
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์
๒.๔ การบังคับมิให้เปิดเผยข้อมูลในครอบครัวต่อสาธารณชน
กฎหมายก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจอย่างมากในการแก้ไขและระงับเหตุความรุนแรง
ในครอบครัว ดังนัน้ พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ งึ อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะทราบข้อมูลในครอบครัว และเหตุการณ์ความรุนแรง
ต่างๆ ซึ่งอาจท�ำให้บุคคลในครอบครัวเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง กฎหมายจึงก�ำหนดห้ามมิให้
บุคคลใด รวมทั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลในครอบครัวต่อสาธารณชน การฝ่าฝืนมาตรา ๙
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีโทษทางอาญา คือ จ�ำคุก
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
๓. การจัดให้มีการร้องทุกข์
การรับแจ้งเหตุและการเข้าไประงับเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย
เพื่อยุติความรุนแรงเบื้องต้น แต่คดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีความผิดอาญาต่อส่วนตัว คดีจะเริ่มขึ้น
ก็ต่อเมื่อ “การร้องทุกข์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ วรรค ๒
๓.๑ รูปแบบของการร้องทุกข์
หลังจากทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีร่ ะงับเหตุเบือ้ งต้นแล้ว พนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ้ งจัดการเรือ่ งร้องทุกข์
ซึ่งการร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงในครอบครัว สามารถท�ำได้สองแบบ คือ
รูปแบบทีห่ นึง่ คือ ผูเ้ สียหายร้องทุกข์ดว้ ยตนเอง ผูเ้ สียหายทีป่ ระสงค์จะด�ำเนินคดีมสี ทิ ธิรอ้ งทุกข์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คือ การร้องทุกข์ต่อ “พนักงานสอบสวน” ดังนั้น เมื่อผู้เสียหายประสงค์จะด�ำเนินคดี พนักงานเจ้าหน้าที่
จึงต้องจัดให้ผู้เสียหายได้เข้าพบพนักงานสอบสวนทันที
ในกรณีเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดบันทึกเสียเองและรีบส่งไปยังพนักงานสอบสวนก็ได้
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะจดแจ้งพฤติการณ์อันเป็นประโยชน์ของพนักงานสอบสวนก็ได้
รูปแบบที่สอง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์แทน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ วรรค ๒ ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ร้องทุกข์แทนผู้เสียหายได้ เมื่อผู้เสียหายไม่อยู่ในวิสัยหรือไม่มีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง บทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นกฎหมายพิเศษทีใ่ ช้เฉพาะกับการร้องทุกข์ในดคีความรุนแรงในครอบครัวเท่านัน้ เพราะผูม้ สี ทิ ธิ
ร้องทุกข์ตามกฎหมาย คือ “ผู้เสียหาย” เท่านั้น
การใช้สิทธิร้องทุกข์แทนผู้เสียหายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพราะเป็น
กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเจตนาด�ำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ไม่อยู่ในวิสัยหรือโอกาสที่จะด�ำเนินการได้
ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถร้องทุกข์แทนผู้เสียหายโดยขัดเจตนาของผู้เสียหายได้ ตัวอย่างเช่น
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

กรณีทผี่ เู้ สียหายแสดงความประสงค์จะร้องทุกข์ แต่ผเู้ สียหายทีไ่ ม่อยูใ่ นวิสยั หรือโอกาสทีจ่ ะด�ำเนิน
การได้ เช่น ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถร้องทุกข์แทนผู้เสียหายได้๗ กรณีที่
ผู้เสียหายไม่ได้แสดงความประสงค์จะร้องทุกข์ไว้ เช่น ผู้เสียหายหมดสติ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัด
ให้มีการรักษาพยาบาล โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอ�ำนาจร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย ต้องรอให้ผู้เสียหาย
มีสติสมั ปชัญญะเพียงพอก่อน จึงจะเริม่ สอบถามเจตนาของผูเ้ สียหายและด�ำเนินการร้องทุกข์แทนผูเ้ สียหาย
ต่อไป นอกจากนีก้ ารร้องทุกข์ทเี่ นิน่ ช้าไปก็ไม่มผี ลเสียหาย เนือ่ งจากกฎหมายก�ำหนดอายุความพิเศษส�ำหรับ
คดีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งอายุความร้องทุกข์ ๓ เดือนจะเริ่มนับเมื่อผู้เสียหายอยู่ในวิสัยและโอกาส
ที่จะร้องทุกข์ได้
กรณี ที่ ผู ้ เ สี ย หายไม่ ไ ด้ ป ระสงค์ จ ะร้ อ งทุ ก ข์ แต่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ห็ น ว่ า ควรด� ำ เนิ น คดี
กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่เจตนาของผู้เสียหายขัดกันกับเจตนาของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงต้องถือเจตนาของ
ผู้เสียหายเป็นส�ำคัญ ดังนั้น หลังจากยุติเหตุการณ์รุนแรงแล้ว หากผู้เสียหายไม่ประสงค์ร้องทุกข์ด�ำเนินคดี
พนักงานเจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่สามารถร้องทุกข์แทนผูเ้ สียหายได้ เพราะเป็นการกระท�ำทีข่ ดั กับเจตนาของผูเ้ สียหาย
๓.๒ ผลของการร้องทุกข์และไม่ร้องทุกข์
คดีอาญาจะเริ่มขึ้นเมื่อมีการร้องทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์โดยผู้เสียหายหรือโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ด�ำเนินการตามตามความประสงค์ของผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนเริ่มมีอ�ำนาจสอบสวน
และเมือ่ สอบสวนเสร็จก็จะต้องส่งให้พนักงานอัยการเพือ่ ฟ้องคดีอาญาต่อศาลภายใน ๔๘ ชัว่ โมง นับแต่ได้ตวั
ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว๘ แต่ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะถอนค�ำร้องทุกข์ หรือยอมความได้ตลอดเวลา
จนกระทั่งก่อนศาลฎีกาพิพากษา๙
นอกจากนี้เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ “ชั้นผู้ใหญ่” (ที่เทียบเท่ากับพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่) จึงจะเริ่มมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์
ตาม มาตรา ๑๐ เช่น การออกค�ำสั่งห้ามผู้กระท�ำความรุนแรงเข้าไปในที่อยู่อาศัย การก�ำหนดให้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เป็นต้น ดังนั้นหากไม่มีการร้องทุกข์ พนักงานเจ้าหน้าที่ "ชั้นผู้ใหญ่" ก็ไม่มีอ�ำนาจ
ออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารบรรเทาทุกข์ได้ หากผูเสียหายไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะร้องทุกข์แทนไม่ได้ เพราะขัดเจตนาผูเ้ สียหาย พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องแจ้งเรือ่ งราวต่อเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
เพือ่ ลงบันทึกประจ�ำวันไว้เป็นหลักฐานในการเข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัวครัง้ นัน้ ณ สถานีตำ� รวจ
ท้องที่เกิดเหตุและคัดส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันไว้เป็นหลักฐาน๑๐ เมื่อไม่มีการร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นคดีอันยอมความได้ คดีอาญาก็จะไม่เริ่มขึ้น พนักงานสอบสวนไม่มีอ�ำนาจด�ำเนินคดี
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารด�ำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมือ่ พบเห็น
หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒
๗

๘

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘

๙

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ วรรค ๒

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารด�ำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมือ่ พบเห็น
หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๔
๑๐
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๓.๓ อายุความการร้องทุกข์
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๖ ก� ำ หนดอายุ ค วามร้ อ งทุ ก ข์ ก รณี ค วามผิ ด ต่ อ ส่ ว นตั ว
(ความผิดอันยอมความได้) ไว้ภายใน ๓ เดือน นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระท�ำความผิด ซึ่งถ้าผู้เสียหาย
ไม่รอ้ งทุกข์ภายในอายุความ ๓ เดือน ดังกล่าว ผลก็คอื คดีขาดอายุความ เพราะสิทธินำ� คดีอาญามาฟ้องระงับ
อัยการฟ้องคดีไม่ได้ศาลก็จะลงโทษไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้กำ� หนดการเริม่ นับอายุความร้องทุกข์ไว้เป็นพิเศษ กล่าวคือ คดีความรุนแรงในครอบครัวจะขาดอายุความ
ภายใน ๓ เดือน นับแต่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งเหตุต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
๔. การออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์
เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนคดีอาญาส�ำหรับคดี
ความรุนแรงในครอบครัว ส่วนพนักงานเจ้าหน้าทีก่ ย็ งั คงมีบทบาทส�ำคัญในเรือ่ งการสนับสนุนและประสานงาน
กับพนักงานสอบสวนระหว่างการด�ำเนินคดีอยูส่ องประการ กล่าวคือ การออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธี
การบรรเทาทุกข์ ตามมาตรา ๑๐ และการเป็นผูจ้ ดั ให้มกี ารไกล่เกลีย่ โดยผูป้ ระนีประนอมตามมาตรา ๑๖ ๑๑
ในเรื่องการออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าทีท่ รี่ ฐั มนตรีมอบหมายและทีม่ ตี ำ� แหน่งเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ
ชั้นผู้ใหญ่มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว โดยการออกค�ำสัง่ ดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้ดลุ ยพินจิ ออกได้ แม้บคุ คล
ผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงจะไม่ได้รอ้ งขอก็ตาม อย่างไรก็ตามการออกค�ำสัง่ ดังกล่าวจะสามารถกระท�ำได้
เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วเท่านั้น เพราะมาตรา ๑๐ ได้อ้างอิงไปถึงการร้องทุกข์ตามมาตรา ๘ ๑๒
กฎหมายก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกค�ำสั่งใดๆ ที่จ�ำเป็นและสมควร โดยมาตรา ๑๐ ได้ก�ำหนด
ตัวอย่างของค�ำสั่งบรรเทาทุกข์ไว้ เช่น
- การให้ผู้กระท�ำความรุนแรงเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์
- การให้ผู้กระท�ำความรุนแรงชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะ
- การออกค�ำสั่งห้ามผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พ�ำนักของครอบครัว หรือเข้าใกล้ตัว
บุคคลในครอบครัว
- ค�ำสั่งก�ำหนดวิธีการดูแลบุตร
เมือ่ ค�ำสัง่ ดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่าง พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ งึ สามารถก�ำหนดค�ำสัง่ อืน่ ๆ นอกจากตัวอย่าง
นี้ได้ เช่น การออกค�ำสั่งห้ามมิให้ผู้กระท�ำความรุนแรงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
การออกค�ำสั่งนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจ�ำเป็นและสมควร และเมื่อออกค�ำสั่งแล้ว พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะต้องส่งให้ศาลรับรองภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ออกค�ำสั่ง โดยศาลมีสิทธิปรับปรุงแก้ไขค�ำสั่ง
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับค�ำสั่งนั้นได้
๑๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖

๑๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ผู้มีส่วนได้เสียกับค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือของศาลสามารถยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อศาล
เพื่อให้ศาลทบทวนค�ำสั่งได้ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบค�ำสั่ง
ผู้ที่ฝ่าฝืนค�ำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามพันบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
๕.การยุติคดีโดยประนีประนอมยอมความและไกล่เกลี่ย
คดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีอนั ยอมความได้ และไม่วา่ คดีจะอยูใ่ นชัน้ พนักงานสอบสวน อัยการ
หรือชัน้ ศาล มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ก�ำหนดให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คู่ความได้ยินยอมกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัวเป็นส�ำคัญ
เมื่อพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้ว บทบาทที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากการออกค�ำสั่งบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ ก็คือ บทบาทของ
การประสานงานเพื่อให้เกิดการไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม
มาตรา ๑๖ ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อาจตั้งผู้ประนีประนอม ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลหรือคณะซึ่งเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นสมควร
เพื่อให้ค�ำปรึกษาช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยินยอมกัน นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจประสานให้
นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลอื่นใดเป็นผู้ดำ� เนินการก็ได้
ในระหว่างสอบสวน ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะยอมความ หรือถอน
ค�ำร้องทุกข์ในความผิดฐานกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว หรือคู่กรณีมีความประสงค์จะยอมความกัน
ในกรณีผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวกระท�ำความผิดฐานท�ำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙๕ และเป็นกรรมเดียวกับข้อกล่าวหาว่าการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว และเป็นบทที่มี
โทษสูงสุด และผู้ต้องหาว่ากระท�ำความรุนแรงในครอบครัวรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ เช่น การก�ำหนดต้องให้เข้าฟืน้ ฟู
บ�ำบัดรักษาคุมประพฤติ ผู้กระท�ำความรุนแรงให้ผู้กระท�ำชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�ำงานบริการ
สาธารณะ ละเว้นการกระท�ำอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือท�ำทัณฑ์บนไว้ แต่ต้อง
มีระยะเวลาในการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขไม่เกินอายุความฟ้องร้องในความผิดนั้น ก็ให้พนักงานสอบสวนจัดท�ำ
บันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้น ก่อนการยอมความหรือถอนค�ำร้องทุกข์ เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งหาปฏิบตั ติ ามภายในระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าอายุความฟ้อง
เมื่อท�ำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว ให้พนักงานสอบสวนส่งส�ำเนาให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวที่มีเขตอ�ำนาจและพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ
ตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว หากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอผัดฟ้องก็แจ้งให้ศาลที่อนุญาต
ให้ผัดฟ้องทราบด้วย
ถ้าผู้กระท�ำปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำ� หนดในข้อตกลงได้ครบถ้วน เงื่อนไขการยอมความก็ส�ำเร็จ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะรายงานต่อพนักงานสอบสวนถ้าคดียังอยู่ที่พนักงานสอบสวน หรือรายงานต่อพนักงานอัยการ
หากคดีอยูท่ พี่ นักงานอัยการ หรือรายงานต่อพนักงานอัยการและศาลหากคดีอยูท่ ศี่ าล เพือ่ ให้ยตุ คิ ดีตอ่ ไป ๑๓
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ถ้าผู้กระท�ำไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�ำหนดในบันทึกข้อตกลงพนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประสานงาน
เรียกประชุมปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคปัญหา ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลงนั้น แล้วทบทวนปรับข้อตกลงสมานฉันท์ใหม่ ถ้าไม่อาจตกลงกันได้
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อพนักงานสอบสวนหรืออัยการเพื่อยกคดีขึ้น
ฟ้องต่อไป ๑๔

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการท�ำการบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้นก่อนการยอม
ความถอนค�ำร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรค ๑
๑๓

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ วรรค ๒, และระเบียบกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารท�ำบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้นก่อนการยอมความถอนค�ำร้องทุกข์ในชัน้ สอบสวน
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรค
๑๔
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ด�ำเนินการระงับ
เหตุตามมาตรา ๖

บันทึกการแจ้งเหตุ

บุคคลทั่วไปที่พบเห็น

ผู้เสียหาย

พนักงานเจ้าหน้าที่

ศาล

ด�ำเนินการจัดให้มี
การไกล่เกลี่ย

ผู้ประนีประนอม

ตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ “ชั้นผู้ใหญ่”
ออกค�ำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ตาม ม.๑๐

ตั้ง

พนักงานอัยการ

จัดให้มีการร้องทุกข์

ร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย

พนักงานสอบสวน

จัดให้มีการรักษาจากแพทย์

ร้องทุกข์

แผนผังการดำ�เนินคดีความรุนแรงในครอบครัว (คดีอาญาอันยอมความได้)
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ให้ศาลรับรองค�ำสั่ง

จัดให้มีการประนีประนอม
ยอมความ

ออกค�ำสั่งบรรเทาทุกข์*

ระงับเหตุ

จัดให้มีการร้องทุกข์

จัดให้มีการพบแพทย์
หรือจิตแพทย์/นักจิตวิทยา/
นักสังคมสงเคราะห์

* เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายและที่มีต�ำแหน่งเทียบเท่าได้ไม่ต�่ำกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่

บันทึกหลัง เกี่ยวกับการ
กระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว

รับแจ้งการกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว

แผนผังการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
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พนักงานเจ้าหน้าที่
ตั้งผู้ประนีประนอม

ตกลงกันไม่ได้และ
ไม่ท�ำตามข้อตกลง

ท�ำบันทึกข้อตกลง

เรียกประชุม

ไม่ท�ำตามข้อตกลง

รายงานต่อพนักงาน
สอบสวนหรืออัยการแล้วแต่
กรณีเพื่อฟ้องคดี

หมายเหตุ คดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือชั้นศาลก็สามารถประนีประนอมยอมความได้

ตกลงกันได้และ
ท�ำตามข้อตกลง

ปรับข้อตกลงใหม่

ตกลงกัน

ท�ำตามข้อตกลง

รายงานต่อพนักงาน
สอบสวนหรืออัยการ
แล้วแต่กรณีเพื่อยุติคดี

แผนผังการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยุติคดีโดยประนีประนอมยอมความและไกล่เกลี่ย

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดลักษณะ
พิเศษของพนักงานสอบสวน และลักษณะพิเศษของการด�ำเนินคดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะพิเศษของพนักงานสอบสวน
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำ� หนดให้มพี นักงาน
สอบสวน ๒ ประเภท คือ
๑. ในเขตท้องที่ที่รัฐมนตรีมอบหมาย พนักงานสอบสวน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรี
๒. ในเขตท้องทีอ่ นื่ ๆ ทีร่ ฐั มนตรีไม่ได้มอบหมาย พนักงานสอบสวน คือ พนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒. ลักษณะพิเศษในเรื่องบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ
ไม่วา่ จะเป็นพนักงานสอบสวนประเภทใด อ�ำนาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตฯิ จะเหมือนกัน ซึง่ สามารถ
แบ่งแยกได้เป็น ๕ ลักษณะ คือ
(๑) หน้าที่รับค�ำร้องทุกข์
(๒) หน้าที่เกี่ยวกับการสอบสวน
(๓) หน้าที่เกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความ
(๔) หน้าที่เกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์
(๕) หน้าที่ปฏิบัติต่อส�ำนวนการสอบสวนและการสั่งฟ้อง
(๑) หน้าที่รับค�ำร้องทุกข์
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดให้ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นการร้องทุกข์โดย “ผู้เสียหาย” ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้พระราชบัญญัติฯ ยังก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจร้องทุกข์อีกประเภท
หนึง่ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีทผี่ ถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อยูใ่ นวิสยั หรือโอกาสทีจ่ ะ
ร้องทุกข์ได้ดว้ ยตนเอง พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจร้องทุกข์แทนได้ ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖
เนื่องจากความผิดฐานกระท� ำด้ วยความรุ น แรงในครอบครั วเป็ น ความผิ ดอั น ยอมความได้
การด�ำเนินคดีดงั กล่าวจะต้องมีการ “ร้องทุกข์” เสียก่อน ดังนัน้ บุคคลอืน่ ทีม่ ใิ ช่ผถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว และมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอ�ำนาจร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น
พนักงานสอบสวนจึงมีหน้าที่รับค�ำร้องทุกข์จากบุคคลเพียง ๒ ประเภทเท่านั้น คือ ผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
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เมื่อได้รับค�ำร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ด�ำเนินการดังต่อไปนี้ (ระเบียบกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ ถึง ๑๓)
(๑) บันทึกค�ำร้องทุกข์
(๒) แจ้ ง ให้ ผู ้ ถู ก กระท� ำ ด้ ว ยควานรุ น แรงในครอบครั ว ทราบถึ ง กระบวนการสอบสวนคดี
การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะประสานความสัมพันธ์ในครอบครัว และการให้
ความคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการดูแลบุตร
(๓) แจ้งให้ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงสิทธิในการได้รับการเยียวยา
ความเสียหายจากผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนจากรัฐและสิทธิในการได้รับ
ความคุ้มครองปลอดภัย
(๔) แจ้ ง ให้ ผู ้ ถู ก กระท� ำ ด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ทราบถึ ง มาตรการในการประชุ ม
กลุ่มครอบครัวและแนวทางและแนวทางการประสานความสัมพันธ์ในครอบครัว
(๕) บันทึกการแจ้งสิทธิตามข้อ ๒, ๓, ๔ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการร้องทุกข์ และในกรณี
ผู้ร้องทุกข์ไม่ใช่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิตามข้อ ๒ ข้อ ๓
และ ข้อ ๔ แก่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวก่อนสอบปากค�ำ
(๖) ออกกลักฐานการรับค�ำร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์เพื่อประโยชน์ในการติดตามคดี
(๗) ด�ำเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า แม้ว่าพนักงานสอบสวนจะไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดฐาน
กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่
(๘) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้
รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
(๙) ประสานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์
จะยอมความหรือถอนค�ำร้องทุกข์เพื่อท�ำบันทึกข้อตกลงตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๒
(๑๐)
จัดให้มีค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษในความผิดอื่น หากสอบสวนแล้วพบว่ามี
การกระท�ำความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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• ในกรณีความผิดอื่นนั้นเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้
พนักงานสอบสวนรวมไว้ในส�ำนวนการสอบสวนเดียวกับความผิดฐานกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว
• ในกรณีความผิดอื่นนั้นอัตราโทษสูงกว่าและอยู่นอกเขตอ�ำนาจของพนักงานสอบสวน ให้พนักงาน
สอบสวนส่งส�ำนวนการสอบสวนให้พนักงานสอบสวนที่มีเขตอ�ำนาจต่อไป
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนต้องค�ำนึงถึงการนับอายุความร้องทุกข์ในความผิดฐานกระท�ำการอันเป็น
ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งแตกต่างจากอายุความร้องทุกข์ในความผิดอันยอมความได้ทั่วไป กล่าวคือ
ในความผิดฐานการกระท�ำอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้รูปแบบพิเศษ
ซึ่งพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๗ ก�ำหนดให้ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูก
กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ผู้เสียหาย) อยู่ใน “วิสัย” และ “มีโอกาส” ที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้
มิเช่นนั่นจะขาดอายุความ
• วิสัย หมายความว่า ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่สามารถ
ร้องทุกข์หรือแจ้งความ
• โอกาส หมายความว่า ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย
ต่อการที่จะร้องทุกข์หรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังนั้น ผู้เสียหายที่ร้องทุกข์คดีความรุนแรงในครอบครัวจะต้องด�ำเนินคดีการร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน
นับแต่วันที่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ มิเช่นนั้นคดีจะ
ขาดอายุความ
(๒) หน้าที่เกี่ยวกับการสอบสวน
โดยหลักการแล้วการสอบสวนและการฟ้องคดีการกระท�ำอันเป็นการกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัวต้องกระท�ำให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ได้ตัวผู้กระท�ำความผิด เช่นเดียวกับคดีที่อยู่
ในเขตอ�ำนาจศาลแขวง หากมีความจ�ำเป็นสามารถผลัดฟ้องได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ วัน โดยให้
นับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๘)
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ และ
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงาน
สอบสวนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๒.๑) หน้าที่ทั่วไปของการสอบสวน
		
๑) ต้องกระท�ำการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม
		
๒) พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งข้อเท็จจริงทั้งปวงเกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิด
		
๓) พนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดีในกรณี
ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวรับสภาพ พนักงานสอบสวนไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ให้แนบ
รายงานข้อเท็จจริงตามข้อ ๑ ไว้ในส�ำนวน
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒.๒) หน้าที่ที่เกี่ยวกับการสอบปากค�ำ
		
๑) ก่อนสอบปากค�ำผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวน
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
			
• แจ้งให้จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอทราบถึงถึงวันนัดถามปากค�ำ
			
• แจ้ ง แก่ ผู ้ ถู ก กระท� ำ ด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ให้ ท ราบถึ ง กระบวนการ
ในการด�ำเนินคดีอาญาฐานกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และสิทธิทจี่ ะได้รบั การเยียวยาความเสียหาย
หรือการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น สิทธิในการมีล่ามกระบวนการท�ำบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงผลของ
การยอมความ ถอนค�ำร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง
			
• แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตให้ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ชั่วคราวระหว่างการด�ำเนินคดีตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่นก�ำหนด หากผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็น
บุคคลต่างด้าวและประสงค์จะร้องขอผ่อนผัน
		
๒) ในการสอบปากผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนต้องจัด
ให้มจี ติ แพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลทีถ่ กู ผูก้ ระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ
ร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากค�ำเพื่อให้ค�ำปรึกษา ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบ
ปากค�ำไปโดยไม่มีบุคคลดังกล่าวได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�ำนวนการสอบสวน
		
๓) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นสมควร หรือได้รับการร้องขอจากผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนอาจสอบปากค�ำผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�ำนวน
การสอบสวน
		
๔) การสอบปากค�ำผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ในวันสอบปากค�ำให้ดำ� เนินการตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ และมาตรา ๑๓๓ ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา
		
๕) การสอบปากค�ำผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึง่ เป็นผูห้ ญิง และเป็นการ
กระท�ำความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศ ให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้สอบปากค�ำ เว้นแต่ผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวยินยอมหรือเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่น และให้บันทึกความยินยอมหรือเหตุจ�ำเป็น
นั้นไว้
		
๖) การสอบปากค�ำผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวและผู้ร่วมกระท�ำความผิดอื่น
ในฐานะผูต้ อ้ งหาให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา ๑๓๔,
๑๓๔/๑, ๑๓๔/๒, ๑๓๔/๓, ๑๓๔/๔ และมาตรา ๑๓๕

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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(๒.๓) หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจพยานหลักฐาน
		
๑) การตรวจตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้กระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว หรือผูร้ ว่ มกระท�ำความผิดอืน่ ให้พนักงานสอบสวนจัดให้เจ้าพนักงานซึง่ เป็นผูห้ ญิง
เป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวอาจร้องขอให้ผู้อื่นมาอยู่ด้วยในขณะตรวจก็ได้
		
๒) พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจสั่งให้ท�ำการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสาร
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้
(๒.๔) หน้าที่เกี่ยวกับการจับ ควบคุม ปล่อยชั่วคราว
		
๑) พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจจับตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
		
๒) การควบคุมและปล่อยชัว่ คราวผูก้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่ก�ำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎกระทรวง และข้อบังคับประธานศาลฎีกา
โดยพนักงานสอบสวนอาจก�ำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวและความเสี่ยงที่จะเกิดการกระท�ำรุนแรงซ�้ำ โดยถือว่าเป็นเงื่อนไขในการป้องกัน
การก่อเหตุร้าย
		
๓) ในการจับ ควบคุม และปล่อยชั่วคราวบุคคลที่อายุเกิน ๗ ปีบริบูรณ์ พนักงาน
สอบสวนต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว
(๒.๕) หน้าที่งดเว้นจากการกระท�ำระหว่างการสอบสวน
		
๑) ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนจัดหรือยินยอมให้ผู้อื่นจัดให้มีการแถลงข่าวการกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยน�ำตัวผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวมาแถลงข่าวหรือปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ข่าว
		
๒) ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัว หรือท�ำแผนประทุษกรรมประกอบ
ค�ำรับสารภาพในที่สาธารณะหรือเปิดเผย
		
๓) พนักงานสอบสวนต้องห้ามมิให้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้จากส�ำนวนการสอบสวน
คดีการกระท�ำรุนแรงในครอบครัวแก่ผู้ใด ซึ่งมิใช่ผู้เกี่ยวข้องกับการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เว้นแต่เป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีหรือเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

(๓) หน้าที่เกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
๑) เมื่อมีข้อเท็จจริงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวอาจถูกกระท�ำ
รุนแรงซ�้ำ ให้พนักงานสอบสวนร้องขอต่อศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารราความอาญา เพือ่ พิจารณาออกค�ำสัง่ ตาม
มาตรา ๑๐ และ ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติฯ
๒) เพือ่ ลดความเสีย่ งในการกระท�ำความผิดซ�ำ้ พนักงานสอบสวนมีอำ� นาจยืน่ ค�ำร้องขอต่อศาล
เพือ่ ขอให้ศาลออกค�ำสัง่ ให้ผกู้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ หรือออกค�ำสัง่
ห้ามผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พ�ำนักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว
หรือก�ำหนดวิธีการดูแลบุตร
๓) พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้พิจารณาออกค�ำสั่งให้
ผู ้ ก ระท� ำ ความรุ น แรงในครอบครั ว ชดใช้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข์ แ ก่ ผู ้ ถู ก กระท� ำ ด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว โดยแนบบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวกับสภาพความเสียหายพร้อมกับค�ำร้องขอ
(๔) หน้าที่เกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความ
๑) ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์ ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการท�ำบันทึก
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือก่อนการถอนค�ำร้องทุกข์ และก�ำหนดวิธีการบรรเทาทุกข์ตาม
พระราชบัญญัตฯิ มาตรา ๑๒ เช่น ก�ำหนดให้ใช้วธิ กี ารฟืน้ ฟู บ�ำบัดรักษา คุมความประพฤติผกู้ ระท�ำความผิด
ให้ผู้กระท�ำความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�ำงานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�ำอันเป็นเหตุ
ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว หรือการท�ำทัณฑ์บนมาเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง
โดยอาจรับฟังความคิดเห็นจากผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวด้วยก็ได้
• หากผู้ต้องหาปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง จึงให้มีการยอมความ การถอน
ค�ำร้องทุกข์
• หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง ให้พนักงานสอบสวนยกคดีขึ้น
ด�ำเนินการต่อไป
อนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง
ให้พนักงานสอบสวนประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง
ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวกับผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
๒) บันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้นก่อนการยอมความ หรือก่อนการถอนค�ำร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวน
แนบไว้ในส�ำนวนการสอบสวน
๓) ให้พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบจัดเก็บรวบรวมสถิตคิ ดีเกีย่ วกับการกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว เพื่อเข้าสู่ระบบข้อมูลตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก�ำหนด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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(๕) หน้าที่ปฏิบัติต่อส�ำนวนการสอบสวนและการสั่งฟ้อง
๑) เมือ่ สอบสวนเสร็จสิน้ ให้พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบสรุปส�ำนวนการสอบสวนพร้อมเสนอ
ความเห็นในข้อเท็จจริงที่ได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
๒) ในกรณีที่ไม่อาจฟ้องผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง พนักงาน
สอบสวนต้องขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน ๖ วัน โดยขอผัดไม่ไม่เกิด ๓ คราว
๓) ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนไม่อาจท�ำการสอบสวนเสร็จสิ้น หลังจากพ้นก�ำหนดระยะเวลา
ผัดฟ้องให้พนักงานเจ้าสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบบันทึกเหตุอนั เกิดจากความล่าช้าไว้ในส�ำนวนการสอบสวนด้วย
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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หน้าที่รับค�ำร้อง

บุคคลทั่วไปที่พบเห็น

หน้าที่สอบสวน

ผู้เสียหาย

ร้องทุกข์

แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว

หน้าที่เกี่ยวกับการ
ประนีประนอมยอมความ

พนักงานสอบสวน

ร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย

พนักงานเจ้าหน้าที่

ศาล

หน้าที่เกี่ยวกับมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
จัดให้มีการร้องทุกข์

พนักงานอัยการ

แผนผังการดำ�เนินคดีความรุนแรงในครอบครัว (คดีอาญาอันยอมความได้)
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รวบรวม
พยานหลักฐาน

สรุปส�ำนวนและท�ำความเห็น

ตรวจ
พยานหลักฐาน

ออกหลักฐาน
การรับค�ำร้องทุกข์

จัดให้มีการร้องทุกข์
ในความผิดอื่น (ถ้ามี)

สอบสวน

แจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งข้อเท็จจริง

แจ้งผู้ถูกกระท�ำฯ ทราบ

บันทึกค�ำร้องทุกข์

รับค�ำร้องทุกข์

สอบปากค�ำ

แจ้งวันนัดถามปากค�ำ
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ
ในการประชุมกลุ่ม

สิทธิในการได้รับการ
เยียวยาความ

กระบวนการสอบสวน

แผนผังการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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ให้ยอมความหรือถอนค�ำร้อง

ร้องขอต่อศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาออกค�ำสั่งตามมาตรา ๑๐ และ ๑๑

ด�ำเนินคดีต่อไป

ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

จัดให้มีการท�ำบันทึก
ข้อตกลงเบื้องต้น

ปฏิบัติตามข้อตกลง

กรณีจะยอมความหรือ
ถอนค�ำร้องทุกข์

แผนผังการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒)

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ประนีประนอมตามพระราชบัญญัติฯ เริ่มมีขึ้นเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือศาลได้ทำ� ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ตามพระราชบัญญัตฯิ มาตรา ๑๖ กล่าวคือ เมือ่ มีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึน้
ในระยะแรก บทบาทการยุติเหตุและด�ำเนินคดีเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน
โดยที่ผู้ประนีประนอมยังไม่มีบทบาทแต่อย่างใด
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร หรือเมื่อคดีถูกส่งฟ้องศาลแล้วและศาลเห็นสมควร พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือศาลอาจท�ำค�ำสั่งตั้งผู้ประนีประนอมให้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีได้ประนีประนอมโดยต่าง
ยอมผ่อนผันให้แก่กัน
ผู้ประนีประนอมที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลตั้งนั้นอาจมาจากบุคคลสามกลุ่ม คือ
- บิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่กรณี
- บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นสมควร
- นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใด
เมื่อบุคคลเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเป็นรายคดีแล้ว บุคคลเหล่านี้จะ
มีอ�ำนาจหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมที่ต้องท�ำหน้าที่ช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน
ผลแห่งการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้
ประการทีห่ นึง่ หากการไกล่เกลีย่ ไม่สำ� เร็จ ผูป้ ระนีประนอมต้องรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาล
ที่เป็นผู้ตั้งผู้ประนีประนอม พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลก็จะด�ำเนินคดีต่อไป
ประการที่สอง หากการไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ ผู้ประนีประนอมต้องรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลที่
แต่งตัง้ ผูป้ ระนีประนอม แล้วพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาลก็จะจัดให้มกี ารท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความ
แบบมีเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติมาตรา ๑๒ วรรค ๒
ลักษณะและการจัดท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความแบบมีเงื่อนไข
เมือ่ ผูป้ ระนีประนอมได้ทำ� การไกล่เกลีย่ จนผูเ้ สียหายและผูก้ ระท�ำความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ได้มกี ารประนีประนอมยอมความกันแล้ว ผูป้ ระนีประนอมจะต้องแจ้งผลการไกล่เกลีย่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อ ศาลที่ เ ป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง ประนี ป ระนอม พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ศาลจะท� ำ สั ญ ญาประนี ป ระนอม
ยอมความแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือ เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้กระท�ำ
ความผิดได้ปฏิบัติ เช่น ก�ำหนดในสัญญาว่าห้ามมิให้ท�ำร้ายภรรยา ห้ามดื่มสุรา เป็นต้น หากผู้กระท�ำความ
ผิดสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามเงือ่ นไข ข้อตกลงประนีประนอมยอมความก็มผี ลสมบูรณ์ทำ� ให้คดีอาญาความรุนแรง
ในครอบครัวยุติลง (สิทธิน�ำคดีอาญามาฟ้องระงับ) ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวก็ไม่ต้องถูกด�ำเนินคดี
หรือถูกลงโทษ หากผู้กระท�ำความผิดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น เมื่อตกลงยอมความแบบมีเงื่อนไข
แล้ว ต่อมาผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวยังฝ่าฝืนท�ำร้ายภรรยาหรือดื่มสุราต่อไป ก็ถือว่าข้อตกลง
ในสัญญาไม่มผี ล พนักงานสอบสวนหรือศาลสามารถยกคดีความรุนแรงในครอบครัวเดิมขึน้ ว่ากล่าวพิจารณา
ลงโทษผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวได้ต่อไป

46
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ข้อดีของสัญญาประนีประนอมยอมความแบบมีเงื่อนไข คือ สามารถก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้
ตามสมควร ให้ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวต้องปฏิบัติเพื่อรักษาสันติสุขในครอบครัว ผู้กระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวทีก่ ลัวจะถูกด�ำเนินคดี ก็ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนตามเงือ่ นไขนัน้ ๆ การก�ำหนดเงือ่ นไข
ดังกล่าวจึงเท่ากับเป็นการป้องกันมิให้มีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีก โดยบทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัวที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญาประนีประนอมยอมความก็คือ การหยิบยกเอา
คดีความรุนแรงในครอบครัวเดิมขึ้นมาด�ำเนินคดีต่อไป
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประนีประนอมกับเจ้าหน้าที่อื่นในกระบวนการยุติธรรม
ผู้ประนีประนอมจะมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวก็ตอ่ เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาลได้แต่งตัง้ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ฉพาะราย ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ ระนีประนอมกับเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ในกระบวนการยุตธิ รรมจึงมีเพียงสององค์กรคือ ความสัมพันธ์กบั พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และความสัมพันธ์กับศาล และลักษณะความสัมพันธ์กับทั้งสององค์กรก็เหมือนกัน
เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ศาลได้ ตั้ ง ให้ ผู ้ ป ระนี ป ระนอมยอมความท� ำ หน้ า ที่ ไ กล่ เ กลี่ ย
ผู้ประนีประนอมก็เริ่มมีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดให้ผู้เสียหายและผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวมีการ
ประนีประนอมกัน
เมื่อผู้ประนีประนอมได้ท�ำการไกล่เกลี่ยแล้ว ไม่ว่าจะท�ำการส�ำเร็จหรือไม่ ผู้ประนีประนอมจะต้อง
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีทราบถึงผลการไกล่เกลี่ย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล
จัดให้มกี ารท�ำข้อตกลงประนีประนอมต่อไปในกรณีทไี่ กล่เกลีย่ ส�ำเร็จ หรือเพือ่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาล
ด�ำเนินคดีต่อไปในกรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่สำ� เร็จ
ดังนัน้ ผูป้ ระนีประนอมจึงมีความสัมพันธ์และการท�ำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาลเท่านัน้

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

47

48

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

บุคคลทั่วไป
ที่พบเห็น

ผู้เสียหาย

พนักงานเจ้าหน้าที่

ร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย

พนักงานสอบสวน

แจ้งเหตุความรุนแรง
ในครอบครัว

ร้องทุกข์

ตั้ง

พนักงานอัยการ

ตั้ง

ผู้ประนีประนอม

ศาล

ผู้ประนีประนอม
เริ่มมีอ�ำนาจในการจัดให้
มีการประนีประนอม

แผนผังการดำ�เนินคดีความรุนแรงในครอบครัว (คดีอาญาอันยอมความได้)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

49

รายงานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล
ด�ำเนินการต่อไป

ไม่ส�ำเร็จ

หมายเหตุ คดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือชั้นศาลก็สามารถประนีประนอมยอมความได้

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล
จัดให้มีการท�ำสัญญา
ประนีประนอมยอมความ

ส�ำเร็จ

ไกล่เกลี่ย

แผนผังการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอม
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ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก
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คำ�ถาม
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ค�ำถาม : เมือ่ มีกฎหมายลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดอยูแ่ ล้ว เหตุใดจึงต้องมีพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้
		 ค�ำตอบ : การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยว
พันกับบุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท�ำร้ายร่างกาบระหว่างบุคคลทั่วไป การใช้มาตรการ
ทางอาญาตามประมวลกฎหมายมาบังคับการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นทางเลือกที่จ�ำกัด
พระราชบัญญัตนิ ี้ จึงเกิดขึน้ เพือ่ เสนอทางเลือกและมาตรการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ผถู้ กู กระท�ำเข้าถึงความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมและให้ผู้กระท�ำความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท�ำความผิดซ�้ำ รวมทั้งรักษา
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้
๑.๒ ค�ำถาม : ตามประมวลกฎหมาอาญา กรณีตา่ งคนต่างสมัครใจวิวาทกัน กฎหมายถือว่าไม่มผี เู้ สียหาย
แต่หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถือว่าเป็นคดีการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่
		 ค�ำตอบ : ในแง่ของความรุนแรงในครอบครัวก็จะพิจารณาว่ามีการท�ำร้ายกันหรือไม่ ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือไม่ ควรจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้อยู่ด้วยกัน
อย่างสงบสุข เพื่อเข้าไปยับยั้งและคุ้มครองไม่ให้เกิดซ�้ำอีกหรือไม่ หากเห็นว่าควรต้องเข้าไปแทรกแซง ดัง
นั้น ในกรณีดังกล่าวจึงสามารถด�ำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวได้
๑.๓ ค�ำถาม : กรณีที่สามีภริยากระท�ำความรุนแรงต่อกัน เช่น ภริยาด่าทอสามีด้วยถ้อยค�ำรุนแรง
สามีจึงทุบตีเช่นนี้จะน�ำหลักผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ มาบังคับใช้ได้หรือไม่
		 ค�ำตอบ : พระราชบัญญัตินี้ เน้นการคุ้มครองช่วยเหลือ หากมีผู้พบเห็น และแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ระงับเหตุเข้าไปสอบถามความช่วยเหลือตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ส�ำหรับการพิจารณาด�ำเนิน
คดีอาญาเป็นขั้นตอนในชั้นหลังว่า ใครจะมีความรับผิดทางอาญามากน้อยเพียงใด แต่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ก่อเหตุ ผู้เสียหายให้ได้รับการช่วยเหลือทันเวลา
๒. ความผิดฐานกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
๒.๑ ค�ำถาม : เด็กอายุ ๑๗ ปี ท�ำร้ายพ่อแม่ ต้องใช้พระราชบัญญัตินี้ หรือไม่
		 ค�ำตอบ : เป็นการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระท�ำเป็นผู้ใหญ่จึงต้องใช้กฎหมาย
คุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ส�ำหรับตัวเด็กซึ่งเป็นผู้กระท�ำก็ต้องใช้วิธีพิจารณา
ส�ำหรับเด็ก แต่หากเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพก็น�ำพระราชบัญญัตินี้มาใช้
เพราะกฎหมายวิธีพิจารณาส�ำหรับเด็กไม่ได้เขียนไว้ เช่น การออกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๑๐
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๒.๒ ค� ำ ถาม : ลู ก จ้ า งที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นบ้ า นพั ก เดี ย วกั น ท�ำ ร้ า ยกั น หรื อ ท� ำ ร้ า ยนายจ้ า ง ต้ อ งใช้
พระราชบัญญัตินี้หรือไม่
		 ค�ำตอบ : ไม่ใช้ เพราะไม่ใช่กรณีบุคคลในครอบครัว
๒.๓ ค�ำถาม : พี่น้องท�ำร้ายกันอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต้องใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่
		 ค�ำตอบ : กรณีดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในเชิงเครือญาติ แม้จะไม่ได้พึ่งพิงทางเศรษฐกิจก็เป็น
ความรุนแรงในครอบครัว ต้องใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๒.๔ ค�ำตอบ : ความผิดทางแพ่ง เช่น นาย ก. สามี โอนที่ดินราคาสิบล้านให้กับนาง ข. หญิงอื่น
ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวอย่างหนึ่ง หรือเป็นสินสมรสอีกอย่างหนึ่ง ท�ำให้ภริยากระทบกระเทือนจิตใจ
หรือสุขภาพ กรณีนี้จะเข้าพระราชบัญญัตินี้หรือไม่
		 ค�ำตอบ : ความรุนแรงในครอบครัวกระทบสิทธิมนุษยชนไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สิน กรณีนี้จึงไม่เป็น
ความรุนแรงในครอบครัว
๒.๕ ค�ำถาม : บิดามารดามีขอ้ พิพาทโต้แย้งฟ้องร้องเกีย่ วกับทรัพย์มรดก ต่างฝ่ายต่างก็มาพบพนักงาน
สอบสวน ร้องทุกข์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งหมิ่นประมาทบ้าง ข่มขู่บ้าง กรณีเช่นนี้เข้าลักษณะความผิดความรุนแรง
ในครอบครัวตามพระราชบัญญัติฯ นี้หรือไม่
		 ค�ำตอบ : ความรุนแรงในครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทบต่อสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน แต่เมื่อมีการกระท�ำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจ หรือน่าจะเกิดอันตรายแก่รา่ งกายหรือจิตใจ การหมิน่ ประมาท การด่าทอ ก็เป็นความรุนแรงอย่างหนึง่
ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฯ นี้
๓. บทบาทเจ้าหน้าที่และกระบวนการให้ความช่วยเหลือ
๓.๑ ค�ำถาม : พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่ที่เกิดเหตุความรุนแรงมันทีได้หรือไม่
		 ค�ำตอบ : สามารถเข้าไปได้ทันทีเพื่อสอบถามถึงการกระท�ำที่ได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตามในกรณี
การค้น และจับในที่รโหฐานกฎหมายก�ำหนดไว้ว่าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายพิจารณาความอาญา
เรื่องการค้นและจับในที่รโหฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงยังต้องอาศัยอ�ำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจตามวิธี
พิจารณาความอาญา
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๔. กระบวนการสอบสวน
๔.๑ ค�ำถาม : ในการสอบปากค�ำหรือการสอบสวนควรด�ำเนินการในสถานที่ที่มีลักษณะอย่างไร
		 ค�ำตอบ : ควรด�ำเนินการในห้องที่เป็นสัดส่วน และแยกระหว่างผู้กระท�ำ
๔.๒ ค�ำถาม : กรณีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาควรค�ำนึงถึงสิ่งใดเพิ่มเติม
จากกรณีอื่นๆ
		 ค�ำถาม : ควรค�ำนึงถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของสามีเหนือภรรยา หรืออาจจัดให้มีพนักงาน
สอบสวนหญิงร่วมอยู่ด้วย
๔.๓ ค�ำถาม : ในกรณีความรุนแรงตามมาตรา ๔ วรรค ๒ ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อมี
การท�ำร้ายร่างกายอันเป็นความผิดซึ่งหน้า เมื่อผู้ถูกกระท�ำไม่ร้องทุกข์ เราสามารถที่จะด�ำเนินการจับกุม
และสอบสวนได้หรือไม่
		 ค�ำตอบ : เป็นความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับได้ แต่เมื่อจับแล้วและน�ำตัวไปสถานีต�ำรวจแล้ว
ผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ ในกรณีที่มีความผิดอาญาแผ่นดินรวมอยู่ด้วยการสอบสวนไม่มีปัญหา แต่หากเป็น
ความผิดซึ่งยอมความได้ เมื่อไม่มีการร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนไม่สามารถสอบสวนได้ ต้องใช้ระเบียบ
กระทรวงฯ เข้ามาพิจารณา โดยให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ลงบันทึกประจ�ำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูล
ซึ่งไม่ตัดสิทธิในการได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพ วัตถุประสงค์ของกฎหมายต้องการให้พนักงานสอบสวน
แจ้งสิทธิต่างๆ แก่ผู้เสียหาย รวมถึงกระบวนการต่างๆ ในการรักษา บ�ำบัด เยียวยาตามกฎหมายเพื่อให้
ผู้เสียหายตัดสินใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำความผิดซ�้ำอีก
๕. มาตรการคุ้มครองชั่วคราว
๕.๑ ค�ำถาม : การก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ควรค�ำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
		 ค�ำตอบ : ๑. ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ไม่ควรพิจารณาจากเหตุการณ์
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายชายใช้อ�ำนาจทางกฎหมายให้ฝ่ายหญิงออกจากที่พักอาศัย
					
ความเหมาะสม

๒. ผู้ถูกกระท� ำควรมี ส ่ ว นร่ ว มก�ำหนดมาตรการคุ ้ ม ครองชั่ ว คราว เพื่อให้เกิด

๖. กระบวนการไกล่เกลี่ย
๖.๑ ค�ำถาม : เหตุใดคดีความรุนแรงในครอบครัวจึงมีกระบวนการไกล่เกลี่ย
		 ค�ำตอบ : เพือ่ ช่วยให้ผถู้ กู กระท�ำสามารถกลับคืนสูค่ รอบครัวโดยมีหลักประกันว่าจะไม่ถกู กระท�ำซ�ำ้
และผู้กระท�ำต้องยอมรับผิดในการกระท�ำของตน รวมทั้งแสดงความพร้อมในการกลับตัวยุติการใช้
ความรุนแรง
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๗. ค�ำถามทั่วไป
๗.๑ ค�ำถาม : ในคดีความรุนแรงในครอบครัวสามารถประกันตัวได้หรือไม่ ต้องท�ำอย่างไร
		 ค�ำตอบ : การประกันตัวพระราชบัญญัตินี้ มิได้บัญญัติไว้ ต้องกลับไปใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ทัง้ นีใ้ นกรณีทคี่ ดีอยูใ่ นเขตอ�ำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแขวง และศาลจังหวัด
๗.๒ ค�ำถาม : กรณีทกี่ ารกระท�ำนัน้ เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท จะใช้กฎหมายบังคับอย่างไร
		 ค�ำตอบ : กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ด�ำเนินคดีความผิดฐานกระท�ำความรุนแรงใน
ครอบครัว รวมไปกับคดีความผิดด้านกฎหมายอื่น แต่หากความผิดตามกฎหมายอื่นมีโทษสูงกว่า ให้ด�ำเนิน
คดีต่อศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น
๗.๓ ค�ำถาม : เมื่อร้องทุกข์แล้ว ต่อมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาตามมาตรา ๔ วรรคแรก
คือแจ้งข้อหาหระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ต่อมาผู้เสียหายเกิดตกลงกันได้และขอถอนค�ำร้องทุกข์ใน
วันเดียวกับที่ได้แจ้งความเอาไว้กับฝ่ายผู้ต้องหา กรณีเช่นนี้ต้องก�ำหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๑๒ ระหว่างนี้
พนักงานสอบสวนต้องผลัดฟ้องหรือไม่
		 ค�ำตอบ : เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการเยียวยาฟื้นฟูรักษาความสัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษาความเจ็บป่วยด้วย จึงไม่ยอมให้ถอนค�ำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง
หรือยอมความตามมาตรา ๑๒ วรรค ๒ แต่อาจไม่ต้องผลัดฟ้อง เนื่องจากมาถอนแล้วกระบวนการคือต้อง
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ จึงยุติกระบวนการผัดฟ้องไม่ต้องสอบสวนต่อไป
๗.๔ ค� ำ ถาม : เมื่ อ จะฟ้ อ งต้ อ งรอข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระมวลเรื่ อ งประวั ติ ห รื อ
ความประพฤติมาให้ด้วยหรือไม่
		 ค�ำตอบ : พนักงานสอบสวนหรืออัยการจะสัง่ โดยไม่มขี อ้ เท็จจริงเกีย่ วกับตัวบุคคลไม่ได้ และศาล
ก็จะตัดสินโดยไม่มีข้อเท็จจริงไม่ได้เช่นกัน
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พระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับเมื่อพน กํ าหนดเกาสิบวัน นับแตวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตราย
แกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย
จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคล

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

55

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ในครอบครั วตอ งกระทําการ ไมกระทําการ หรือ ยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอย างใดโดยมิช อบ
แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา
โดยมิ ได จดทะเบี ยนสมรส บุ ตร บุ ตรบุ ญธรรม สมาชิ กในครอบครั ว รวมทั้ งบุ คคลใด ๆ ที่ ต อง
พึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน
“ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข” หมายความวา คาทดแทนความเสียหายเบื้องตนสําหรับเงินหรือ
ทรัพยสินใด ๆ ที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว และใหหมายความรวมถึงรายไดที่สูญเสียไป คาใชจายในการรักษาพยาบาล คาใชจาย
ในการหาที่อยูใหม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
“นักจิตวิทยา” หมายความวา นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในทองที่ใดไมมีพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เปนพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ผู ใ ดกระทํ า การอั น เป น ความรุ น แรงในครอบครั ว ผู นั้ น กระทํ า ความผิ ด
ฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ใหความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดอันยอมความได แตไมลบลางความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดฐานทํารายรางกาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ดวย ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดอันยอมความได
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หนา ๓
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มาตรา ๕ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูที่พบเห็นหรือทราบการกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว มีหนาที่แจงตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดกระทําโดยสุจริต ยอมไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง
มาตรา ๖ การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ อาจกระทําโดยวาจา เปนหนังสือ
ทางโทรศัพท วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพบเห็น การกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัวหรือไดรับแจง
ตามมาตรา ๕ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถาม
ผูกระทําความรุน แรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่น ที่อยูใ น
สถานที่นั้น เกี่ย วกับ การกระทํ าที่ไ ดรับ แจง รวมทั้ง ใหมี อํานาจจั ดให ผูถูกกระทํ าดว ยความรุ น แรง
ในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรื อ
นักสังคมสงเคราะห ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี ใหจัดใหผูนั้น
รองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาผูนั้นไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกข
ไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗ ถามิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ หรือมิไดมีการรองทุกข
ตามมาตรา ๖ ภายในสามเดือนนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยและมีโอกาส
ที่จะแจงหรือรองทุกขได ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ แตไมตัดสิทธิผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๘ เมื่อมีการรองทุกขภายในอายุความตามมาตรา ๗ แลว ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานวนการสอบสวนพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตไดตัวผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหขอผัดฟอง
ตอศาลไดคราวละไมเกินหกวัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามคราวโดยใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบงั คับโดยอนุโลม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

57

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ในกรณีที่การกระทําความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เปนความผิดกรรมเดียวกับความผิด
ตามกฎหมายอื่ น ให ดํ า เนิ น คดี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง ต อ ศาลรวมไปกั บ ความผิ ด
ตามกฎหมายอื่นนั้น เวนแตความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกวาใหดําเนินคดีตอศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น โดยใหนําบทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับ
โดยอนุโลม
ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตองจัดใหมี
จิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ
รวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา
ในกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห
หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบปากคํา
ไปก อ นโดยไมต อ งมี บุ ค คลดัง กล า วร ว มอยู ด ว ย แต ต องบั น ทึ ก เหตุ ที่ไ ม อ าจรอบุ คคลดั ง กล า วไว
ในสํานวนการสอบสวน
หลักเกณฑและวิธีการดําเนิน การของพนักงานสอบสวน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๙ เมื่อมีการแจงตามมาตรา ๕ หรือมีการรองทุกขตามมาตรา ๖ แลว หามมิให
ผูใ ดลงพิ มพ โฆษณา หรื อเผยแพร ตอสาธารณชนดวยวิธี ใ ด ๆ ซึ่ งภาพ เรื่องราว หรื อขอมู ลใด ๆ
อันนาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้
ผูใ ดฝาฝน บทบัญญัติใ นวรรคหนึ่ง ตอ งระวางโทษจําคุกไมเกิ น หกเดือนหรื อปรับไมเกิ น
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ในการดําเนินการตามมาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม โดยใหมี
อํานาจออกคําสั่งใด ๆ ไดเทาที่จําเปนและสมควร ซึ่งรวมถึงการใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
เขารับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผู กระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข
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เบื้องตนตามสมควรแกฐานะ การออกคําสั่งหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่พํานักของ
ครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการกําหนดวิธีการดูแลบุตร
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางตามวรรคหนึ่งแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอศาลภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแตวันออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หากศาลเห็นชอบกับคําสั่ง
กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารเพื่ อ บรรเทาทุ ก ข ดั ง กล า ว ให คํ า สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก าร
เพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป
ในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขทั้งหมด
หรือแตบางสวน หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลทําการไตสวนและมีคําสั่ง
โดยพลัน หากขอเท็จ จริงหรือพฤติการณเพี ยงพอแกการวินิจฉัยออกคําสั่ง ศาลอาจแก ไขเพิ่มเติ ม
เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคําสั่งใด ๆ
รวมทั้งกําหนดเงื่ อนไขเพิ่มเติมก็ได
ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือศาลตามมาตรานี้ สามารถยื่นอุทธรณ
คําสั่งเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําสั่งไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําสั่ง ใหคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลเปนที่สุด
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๐ หรือออกคําสั่งใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่เหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอน
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หรือคําสั่งใด ๆ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ศ าลพิ พ ากษาว า ผู ก ระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว มี ค วามผิ ด
ตามมาตรา ๔ ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิด
ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

59

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกําหนด
แทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได
ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔
ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ
การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองนั้น และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหนึ่งเปนเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามบัน ทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคล
ในครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว
จึงใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔ ได หากผูตองหา
หรือ จํา เลยฝ าฝน หรื อไมป ฏิบัติ ตามเงื่อ นไขดัง กล าวใหพ นัก งานสอบสวนหรื อศาลมี อํา นาจยกคดี
ขึ้นดําเนินการตอไป
หลักเกณฑแ ละวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด แลวแตกรณี
มาตรา ๑๓ ให ก ระทรวงการพั ฒนาสัง คมและความมั่ น คงของมนุษ ย จั ดให มีร ะบบงาน
เพื่อสนับสนุน การดําเนินงานและการบังคับใหเปน ไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
โดยกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ วิธี พิจ ารณา การยื่น และการรั บฟ ง พยานหลั กฐาน หากพระราชบั ญญั ติ นี้
มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไปแลว
เพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุงถึงความสงบสุขและการอยู
รวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ ประกอบดวย
(๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
(๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและหญิง
ที่สมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปดวย
ความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

(๓) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นตองรับผิดชอบ
ในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว
(๔) มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกันและ
ปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร
มาตรา ๑๖ เพื่อ ประโยชนใ นการยอมความในคดี การกระทํา ความรุ น แรงในครอบครั ว
พนักงานเจาหนาที่หรือศาล แลวแตกรณี อาจตั้งผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือคณะบุคคล
ซึ่งเปน บิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่ หรือศาลเห็น สมควร
เพื่อใหคํ าปรึกษา หรื อชวยเหลือ ในการไกล เกลี่ยใหคู ความได ยอมความกัน หรื ออาจมอบหมายให
นั ก สั ง คมสงเคราะห หน ว ยงานสั ง คมสงเคราะห หรื อ บุ ค คลใดช ว ยเหลื อ ไกล เ กลี่ ย ให คู ค วาม
ไดยอมความกันก็ได
เมื่อผูประนีประนอมหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการไกลเกลี่ยตามคําสั่ง
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ห รื อ ศาลแล ว ให ร ายงานผลการไกล เ กลี่ ย ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ห รื อ ศาล
แลวแตกรณีดวย ในกรณีที่การไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทําสัญญายอมความขึ้น
หรือจะขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาพนักงานเจาหนาที่ หรือศาลก็ได
เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือศาลเห็น วาสัญญายอมความไมฝาฝนตอกฎหมายและความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลดําเนิน การใหเปนไปตาม
สัญญายอมความนั้น
มาตรา ๑๗ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงานประจําป
แสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกข และจํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขของพนักงาน
เจาหนาที่และศาล และจํานวนการยอมความ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปละครั้ง
มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการ
ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และให มี อํ านาจแต งตั้ งพนั กงานเจ าหน าที่ กั บออกกฎกระทรวงและระเบี ยบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปญหาการแกไขการใชความ

รุนแรงในครอบครั วมี ความละเอียดออนซั บซอ นเกี่ ยวพั น กับบุคคลใกลชิ ด มี ลักษณะพิเศษแตกต าง
จากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยทั่วไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาบั ง คั บ กั บ การกระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว จึ ง ไม เ หมาะสม เนื่ อ งจากกฎหมายอาญา
มีเจตนารมณที่จะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือปกปองคุมครองผูที่ถูก
กระทํ าด วยความรุ น แรงในครอบครั ว ดั งนั้ น การมี กฎหมายคุ มครองผู ถูกกระทํ าด ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ
วิธีการ และขั้น ตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนิน คดีอาญาโดยทั่วไป โดยใหผูกระทําความผิด
มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได
ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ค�ำอธิบายเพิ่มเติมรายมาตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักการและเหตุผล : เนื่องจากปัญหาการแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อน
ซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท�ำร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป
การใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
จึงไม่เหมาะสมเนื่องจาก กฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระท�ำความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา เพราะ
สามารถก�ำหนด รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการด�ำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป
โดยให้ผกู้ ระท�ำความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยัง้ การกระท�ำผิดซ�ำ้ รวมทัง้ สามารถรักษาความสัมพันธ์อนั ดี
ในครอบครัวไว้ได้ ประกอบกับ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ จาก
การใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน๑ี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี้ เรียกว่า พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
อธิบาย : ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำ� หนดชือ่ พระราชบัญญัตฯิ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก�ำหนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
อธิบาย : มาตรา ๒ ได้ก�ำหนดระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายเมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายนี้จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรองรับการบังคับใช้
พระราชบัญญัติฯ
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่าการกระท�ำใดๆ โดย
มุง่ ประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่รา่ งกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือกระท�ำโดยเจตนาในลักษณะทีน่ า่ จะก่อให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดคลอง
ธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�ำการ หรือไม่กระท�ำการ หรือยอมรับการกระท�ำ อย่างหนึ่งอย่างใด
โดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท�ำโดยประมาท
อธิบาย : ลักษณะการกระท�ำอันถือว่าเป็น “ความรุนแรงในครอบครัว” สามารถแยกได้เป็น ๓ ลักษณะ
ดังนี้
๑. กระท� ำ การใดๆ โดยมุ ่ ง ประสงค์ ใ ห้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ ร ่ า งกาย จิ ต ใจหรื อ สุ ข ภาพของบุ ค คล
ในครอบครัว กล่าวคือ ผูก้ ระท�ำการใดๆ โดยมีเจตนาเพือ่ ให้เกิดอันตรายแก่รา่ งกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว ก็ถือเป็นการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
๒. กระท�ำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว กล่าวคือ ผูก้ ระท�ำการใดๆ โดยเจตนา ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวมีลกั ษณะทีน่ า่ จะก่อให้เกิดอันตราย
แก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
๓. บังคับหรือใช้อำ� นาจครอบครองผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�ำการ ไม่กระท�ำการ
หรือยอมรับการกระท�ำอบ่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท�ำโดยประมาท
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

63

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ ...
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัย
และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
อธิบาย : ค�ำว่า “บุคคลในครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติฯ นี้ มีความหมายกว้างนอกเหนือจาก
ความหมายตามกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลในครอบครัวตาม
พระราชบัญญัติฯ ได้แก่
๑. คู่สมรส
๒. คู่สมรสเดิม
๓. ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
๔. ผู้ที่เคยอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
๕. บุตร หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงบุตรนอกสมรส (บุตรตามความ
เป็นจริง) ด้วย
๖. บุตรบุญธรรม
๗. สมาชิกในครอบครัว มีความหมายกว้าง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทาง
ญาติพี่น้องกัน เช่น บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น
๘. บุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึง บุคคลใดที่มิใช่บุคคลตามข้อ
๑ - ๖ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม และต้องอยู่ในครัวเรือนเดียวกันในขณะที่มี
การใช้ความรุนแรง
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ ...
“ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
อธิบาย : กรณีที่พระราชบัญญัติใช้ถ้อยบัญญัติว่า “ศาล” ย่อมหมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัว
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ ...
“เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์” เป็นค่าทดแทนความเสียหายเบื้องต้นส�ำหรับเงินหรือทรัพย์สินใดๆ
ที่ผู้ถูกกระท�ำด้วยควานรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
และให้หมายความรวมถึงรายได้ที่สูญเสียไป ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการหาที่อยู่ใหม่
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็น
อธิบาย : “เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์” เป็นค่าทดแทนความเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวที่ต้องสูญเสียเงิน หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกิดจากการกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว และหมายความรวมถึงรายได้ที่ต้องสูญเสียไป ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย
ในการหาที่อยู่ใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำ� เป็น
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ ...
“นักจิตวิทยา” หมายความว่า นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“นักสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้หมายความรวมถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากรัฐมนตรีให้เป็นพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ในท้องทีใ่ ดไม่มพี นักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รบั มอบหมาย
จากรัฐมนตรี ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเป็นพนักงานสอบสวนตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
อธิบาย : นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายถึง นักจิตวิทยา หรือ
นักสังคมสงเคราะห์ความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
: พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผูซ้ งึ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ใช้อำ� นาจตามมาตรา ๑๘ แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้หมายความรวมถึงพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
: พนักงานสอบสวน หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้ท�ำหน้าที่เป็น
พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่หากในท้องที่ใดที่ยังไม่มีพนักงาน
เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากรัฐมนตรี ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เป็นพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ผู ้ ใ ดกระท� ำ การอั น เป็ น ความรุ น แรงในครอบครั ว ผู ้ นั้ น กระท� ำ ความผิ ด ฐานกระท� ำ
ความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำ
ทัง้ ปรับให้ความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือกฎหมายอืน่ หากการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นความผิดฐานท�ำร้ายร่างกายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ด้วย ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้
อธิบาย : “ผู้ใด” ตามมาตรานี้หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรืออาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลใน
ครอบครัวแต่บุคคลที่จะเป็นผู้ลงมือกระท�ำความผิดได้ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น
: ความผิดฐานกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้าง
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น กล่าวคือ หากคดีเป็นอันขาดอายุความ เพราะไม่มี
การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา ๕ หรือมิได้มกี ารร้องทุกข์ตามมาตรา ๖ ภายในก�ำหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๗ ก็ไม่เป็นการลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
: หากกระท�ำความผิดฐานกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดฐานท�ำร้ายร่างกายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๒๙๕ ด้วย มาตรา ๔ ก�ำ หนดให้ ความผิ ดฐานท�ำร้ า ยร่ า งกายเป็น ความผิด
อันยอมความได้
มาตรา ๕ ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระท�ำด้วย
ความรุ น แรงในครอบครั ว มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ด� ำ เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ี
การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้กระท�ำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
อธิบาย : มาตรา ๕ ก�ำหนดให้
- ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ ผู้เสียหาย หรือ
- ผู้ที่พบเห็นการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือ
- ผู้ที่ทราบการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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มีหน้าที่แจ้งเหตุดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้โดยเร็ว โดยกฎหมายได้ก�ำหนดบทคุ้มครองไว้ว่า หากเป็นการแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทาง
ปกครองแต่มิได้ก�ำหนดบทลงโทษกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่แต่อย่างใด
มาตรา ๖ การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ อาจกระท�ำโดยวาจา เป็นหนังสือ ทางโทรศัพท์
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด
เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้พบเห็นการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือได้รบั แจ้ง ตามมาตรา ๕
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุ เพื่อสอบถามผู้กระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว ผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นสถานทีน่ นั้ เกีย่ วกับ
การกระท�ำที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งให้มีอ�ำนาจจัดให้ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการ
ตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับค�ำปรึกษาแนะน�ำจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์
ในกรณีทผี่ ถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะด�ำเนินคดี ให้จดั ให้ผนู้ นั้ ร้องทุกข์ตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา แต่ถา้ ผูน้ นั้ ไม่อยูใ่ นวิสยั หรือมีโอกาสทีจ่ ะร้องทุกข์ได้ดว้ ยตนเอง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนได้
หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
อธิบาย : เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้พบเห็นการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือได้รบั แจ้งเหตุ
ตามมาตรา ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ
๑. เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุเพื่อด�ำเนินการตามที่กฎหมายก�ำหนด
๒. จัดให้ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับ
ค�ำปรึกษาแนะน�ำจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
๓. จัดให้ผู้นั้นพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หากผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะด�ำเนินคดี แต่ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ในวิสัยหรือมีโอกาส
ที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนต่อพนักงานสอบสวน
มาตรา ๗ ถ้ามิได้มีการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ หรือมิได้มีการร้องทุกข์ตามมาตรา ๖
ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือ
ร้องทุกข์ได้ ให้ถือว่า คดีเป็นอันขาดอายุความ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
หรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
อธิบาย : ความผิดตามมาตรา ๔ เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้มีการแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ หรือมิได้มีการร้องทุกข์ตามมาตรา ๖ ภายในสามเดือน นับแต่ผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ ให้ถือว่าคดีเป็นอันขาดอายุความ
ดังนี้ ถ้าผู้เสียหายได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือร้องทุกข์ต่อพนักกงานสอบสวนภายในก�ำหนดเวลา
อายุความด�ำเนินคดีย่อมสะดุดหยุดลง
มาตรา ๘ เมือ่ มีการร้องทุกข์ภายในอายุความตามมาตรา ๗ แล้ว ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวน
โดยเร็ว และส่งตัวผูก้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ส�ำนวนการสอบสวน พร้อมทัง้ ความเห็น ไปยังพนักงาน
อัยการ เพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ได้ตัวผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว แต่หาก
มีเหตุจ�ำเป็นท�ำให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทันภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน
หกวัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามคราว โดยให้น�ำกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม

66

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ในกรณีทกี่ ารกระท�ำความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึง่ เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมาย
อื่น ให้ด�ำเนินคดีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ต่อศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น เว้นแต่
ความผิดตามกฎหมายอืน่ นัน้ มีอตั ราโทษสูงกว่า ให้ดำ� เนินคดีตอ่ ศาลทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาความผิดตามกฎหมาย
อื่นนั้น โดยให้นำ� บทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการสอบปากค�ำผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ ร่วมอยู่ด้วย
ในขณะสอบปากค�ำ เพื่อให้คำ� ปรึกษา
ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคล
ทีผ่ ถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบปากค�ำไปก่อนโดยไม่ตอ้ ง
มีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�ำนวนการสอบสวน
หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการของพนักงานสอบสวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนด
อธิบาย : ตามมาตรา ๘ วรรคหนึง่ ในขัน้ ตอนชัน้ พนักงานสอบสวน เมือ่ มีการร้องทุกข์ภายในอายุความ
ตามมาตรา ๗ แล้ว ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนโดยเร็ว และส่งตัวผูก้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
ส�ำนวนการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็น ไปยังพนักงานอัยการ เพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแต่ได้ตวั ผูก้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัว แต่หากมีเหตุจำ� เป็นท�ำให้ไม่อาจยืน่ ฟ้องได้ทนั ภายในก�ำหนด
เวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้ไม่เกิน ๓ คราว ได้คราวละไม่เกิน ๖ วัน และให้น�ำกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในเรื่อง หลักเกณฑ์การผัดฟ้อง
โดยอนุโลม
: มาตรา ๘ วรรคสอง ในกรณีที่การกระท�ำความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เป็นความผิดกรรมเดียว
กับความผิดตามกฎหมายอื่น
- ถ้าความผิดตามกฎหมายอื่นมีอัตราโทษไม่สูงกว่าอัตราโทษตามมาตรา ๔ ให้ด�ำเนินคดีในความผิด
ฐานกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวและความผิดตามกฎหมายอื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
- ถ้าความผิดตามกฎหมายอื่นมีอัตราโทษสูงกว่าอัตราโทษตามมาตรา ๔ การพิจารณาคดีดังกล่าว
ให้ด�ำเนินคดีต่อศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น โดยให้ศาลน�ำบทบัญญัติทั้งหลายที่
ระบุในพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม
: มาตรา ๘ วรรคสามและสี่ เมื่อมีการสอบปากค�ำผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงาน
สอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวร้องขอร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากค�ำ เพื่อให้ค�ำปรึกษา เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอ
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลทีผ่ ถู้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ
ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบปากค�ำไปก่อนโดยไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย แต่ต้องบันทึกเหตุที่
ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�ำนวนการสอบสวน
มาตรา ๙ เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๕ หรือมีการร้องทุกข์ตามมาตรา ๖ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์
โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราว หรือข้อมูลใดๆ อันน่าจะท�ำให้เกิด
ความเสียหายแก่ผกู้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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อธิบาย : เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๕ หรือมีการร้องทุกข์ตามมาตรา ๖ แล้ว ผู้ใดลงพิมพ์ โฆษณา
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราว หรือข้อมูลใด ๆ อันน่าจะท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่ผกู้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัติ
นี้ กฎหมายก�ำหนดให้มีความผิดและต้องระวางโทษทางอาญา
มาตรา ๑๐ ในการด�ำเนินการตามมาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีฐานะเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรี มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชัว่ คราว ไม่วา่ จะมีคำ� ร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ โดยให้มอี ำ� นาจออก
ค�ำสั่งใดๆ ได้เท่าที่จ�ำเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึง การให้ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจ
รักษาจากแพทย์ การให้ผกู้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบือ้ งต้นตามสมควร
แก่ฐานะ การออกค�ำสั่งห้ามผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พ�ำนักของครอบครัวหรือ
เข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการก�ำหนดวิธีการดูแลบุตร
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้เสนอมาตรการหรือวิธกี ารเพือ่ บรรเทาทุกข์ตอ่ ศาลภายในสีส่ บิ แปดชัว่ โมง
นับแต่วนั ออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพือ่ บรรเทาทุกข์ หากศาลเห็นชอบกับค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ให้คำ� สั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์มีผลต่อไป
ในกรณีที่ศาลไม่เห็นชอบด้วยกับค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน หรือมีขอ้ เท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลีย่ นแปลงไป ให้ศาลท�ำการไต่สวนและมีคำ� สัง่ โดยพลัน หาก
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพียงพอแก่การวินจิ ฉัยออกค�ำสัง่ ศาลอาจแก้ไขเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง หรือเพิกถอน
ค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ หรือออกค�ำสั่งใดๆ รวมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียเกีย่ วกับค�ำสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาลตามมาตรานี้ สามารถยืน่ อุทธรณ์คำ� สัง่ เป็น
หนังสือขอให้ศาลทบทวนค�ำสัง่ ได้ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบค�ำสัง่ ให้คำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลเป็น
ที่สุด
ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาล ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
อธิบาย : กฎหมายก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีฐานะเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มีอ�ำนาจ
ออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพือ่ บรรเทาทุกข์ให้แก่บคุ คลผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าจะมีค�ำร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ�ำนาจ
- ออกค�ำสั่งใดๆ ได้เท่าที่จ�ำเป็นและสมควรเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวเป็นการชั่วคราว รวมไปถึง
- การให้ผกู้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ การให้ผกู้ ระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะ การออกค�ำสั่งห้ามผู้กระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พ�ำนักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจน
การก�ำหนดวิธีการดูแลบุตร
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเสนอมาตรการหรือวิธีการที่ตนออกค�ำสั่งก�ำหนดดังกล่าวต่อศาล ภายใน
สี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่วันออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ เพื่อให้ศาลพิจารณาเห็น
ชอบหรือไม่ต่อไป หากศาลไม่เห็นชอบด้วย ให้ศาลท�ำการไต่สวนและมีค�ำสั่งโดยพลัน หากข้อเท็จจริงหรือ
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

พฤติการณ์เพียงพอแก่การวินิจฉัยออกค�ำสั่ง ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนค�ำสั่ง
ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หรือออกค�ำสั่งใดๆ รวมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล กฎหมายก�ำหนดให้มีความผิด
และต้องระวางโทษทางอาญา
มาตรา ๑๑ ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ให้ศาลมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ หรือออกค�ำสั่งใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่เหตุการณ์
หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ หรือค�ำสั่งใด ๆ รวมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
อธิบาย : กฎหมายให้อ�ำนาจศาลในการก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐
หรือออกค�ำสั่งใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี อีกทั้งให้อ�ำนาจ
ศาลแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการ หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หรือ
ค�ำสัง่ ใดๆ รวมทัง้ ก�ำหนดเงือ่ นไขเพิม่ เติมก็ได้ ในกรณีทเี่ หตุการณ์หรือพฤติการณ์เกีย่ วกับผูก้ ระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว หรือผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตามมาตรา ๔ ศาล
มีอำ� นาจก�ำหนดให้ใช้วธิ กี ารฟืน้ ฟู บ�ำบัดรักษา คุมความประพฤติผกู้ ระท�ำความผิด ให้ผกู้ ระท�ำความผิดชดใช้
เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�ำงานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�ำอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือท�ำทัณฑ์บนไว้ ตามวิธกี ารและระยะเวลาทีศ่ าลก�ำหนด แทนการลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดก็ได้
ในกรณีทมี่ กี ารยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องในความผิดตามมาตรา ๔ ให้พนักงาน
สอบสวน หรือศาล แล้วแต่กรณี จัดให้มีการท�ำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนค�ำ
ร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องนัน้ และก�ำหนดให้นำ� วิธกี ารตามวรรคหนึง่ เป็นเงือ่ นไขในการปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อ
ตกลงดังกล่าวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ สียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบด้วยก็ได้
หากได้ปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงและเงือ่ นไขดังกล่าวครบถ้วนแล้วจึงให้มกี ารยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์
หรือการถอนฟ้องในความผิดตามมาตรา ๔ ได้ หากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอำ� นาจยกคดีขึ้นด�ำเนินการต่อไป
หลักเกณฑ์และวิธดี ำ� เนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบทีอ่ ธิบดีผพู้ พิ ากษาศาล
เยาวชนและครอบครัวกลางประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือรัฐมนตรีประกาศก�ำหนด แล้วแต่กรณี
อธิบาย : มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาว่าผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวมีความผิด
กฎหมายก�ำหนดให้ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟูบ�ำบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระท�ำความผิด
ให้ผู้กระท�ำความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�ำงานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�ำอันเป็นเหตุ
ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท�ำทัณฑ์บนแทนการลงโทษผู้กระท�ำความผิดก็ได้ โดยให้ศาล
ด�ำเนินการตามระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาการด�ำเนินการแก่ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษ และเงื่อนไขการยอมความ
การถอนค�ำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ประกาศใช้แล้ว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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: มาตรา ๑๒ วรรคสอง ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องใน
ความผิดฐานกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายก�ำหนดให้มกี ารท�ำบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้นก่อน
การยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง โดยให้นำ� วิธกี ารตามวรรคหนึง่ เป็นเงือ่ นไขในการปฏิบตั ิ
ตามบันทึกข้อตกลง ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ครบถ้วนแล้วจึงจะให้
มีการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องในความผิดดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ หากผูก้ ระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลยกคดีขึ้นด�ำเนินการ
ต่อไปได้ เพราะคดีอาญายังไม่ระงับสิ้นไป
มาตรา ๑๓ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้มีระบบงานเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ โดยก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
อธิบาย : เพือ่ ประโยชน์ในการบังคับตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ จ�ำต้องมีการจัดระบบ
งาน เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานดังกล่าว กฎหมายจึงก�ำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดระบบงานดังกล่าว
มาตรา ๑๔ วิธพี จิ ารณา การยืน่ และการรับฟังพยานหลักฐาน หากพระราชบัญญัตนิ มี้ ไิ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้โดย
เฉพาะ ให้นำ� กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวจะได้ด�ำเนินไปแล้วเพียงใด
ให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คคู่ วามได้ยอมความกัน โดยมุง่ ถึงความสงบสุขและการอยูร่ ว่ มกันในครอบครัว
เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
(๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(๒) การสงวนและคุม้ ครองสถานภาพของการสมรสในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์รวมของชายและหญิงทีส่ มัครใจ
เข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดยค�ำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�ำคัญ
(๓) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบ
ในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์
(๔) มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให้ปรองดองกันและปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร
อธิบาย : กฎหมายมุง่ ก�ำหนดให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คคู่ วามได้ยอมความกัน ไม่วา่ การพิจารณา
คดีจะได้ด�ำเนินไปแล้วเพียงใด ทั้งนี้ต้องค�ำนึงถึงหลักการตามที่กฎหมายก�ำหนดทุกข้อประกอบกันด้วย
มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือศาล แล้วแต่กรณี อาจตั้งผู้ประนีประนอม ประกอบด้วย บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็น
บิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นสมควร เพื่อให้
ค�ำปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่เกลีย่ ให้คคู่ วามได้ยอมความกัน หรืออาจมอบหมายให้นกั สังคมสงเคราะห์
หน่ ว ยงานสั ง คมสงเคราะห์ หรื อ บุ ค คลใดช่ ว ยเหลื อ ไกล่ เ กลี่ ย ให้ คู ่ ค วามได้ ย อมความกั น ก็ ไ ด้ เมื่ อ
ผู้ประนีประนอมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้ด�ำเนินการไกล่เกลี่ยตามค�ำสั่งพนักงานเจ้า
หน้าที่หรือศาลแล้ว ให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีด้วย ในกรณีที่
การไกล่เกลี่ยเป็นผลส�ำเร็จ บุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการท�ำสัญญายอมความขึ้น หรือจะขอให้เรียกคู่ความ
มาท�ำสัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นว่า
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สัญญายอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือศาลด�ำเนินการให้เป็นไปตามสัญญายอมความนั้น
อธิบาย : พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือศาลแล้วแต่กรณี อาจตัง้ ผูป้ ระนีประนอมเพือ่ ให้คำ� ปรึกษา ช่วยเหลือ
ในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน บุคคลดังกล่าวอาจเป็นบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ
หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือศาลเห็นสมควร หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได้ หากการไกล่เกลี่ยเป็น
ผลส�ำเร็จและได้ท�ำสัญญายอมความขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลด�ำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
ยอมความนั้น หากเห็นว่าสัญญาณยอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
มาตรา ๑๗ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท�ำรายงานประจ�ำปีแสดง
จ�ำนวนคดีการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว จ�ำนวนค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
และจ�ำนวนการละเมิดค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาล
และจ�ำนวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปีละครั้ง
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี และให้มอี ำ� นาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎกระทรวงและระเบียบนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้

๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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71

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

กฎกระทรวง

กําหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับ
ใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร” หมายความว า ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป อ งกั น การกระทํา ความรุ น แรง
ในครอบครัว
ขอ ๒ ใหสํานักงานเปน หนวยงานหลักในการสนับสนุน การดําเนิน งานและการบังคับ
ใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ และประสานงานกับศูนยปฏิบัติการและหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายของพนักงาน
เจาหน าที่ พนักงานสอบสวน และศาล รวมทั้งรวบรวม ติดตาม และประเมิน ผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการดังกลาว
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

(๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่และพนักงานสอบสวน
(๓) จัดทําแผนงานงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการในการคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว
(๔) ดําเนิน การอื่น ที่เกี่ย วกับการสนับสนุน การดําเนิน งานและการบังคับให เปน ไปตาม
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
ขอ ๓ ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทําหนาที่เปน ศูน ยปฏิบัติการในความผิดฐาน
กระทําความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดในเขตกรุงเทพมหานคร หรือความผิดที่ประมวลกฎหมายอาญา
ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักรและไมอยูในเขตจังหวัดใด หรือความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร
และจะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการในความผิดที่เกิดในเขตจังหวัดนั้น
ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นในหลายทองที่หรือเปนความผิดตอเนื่อง หรือไมแนวาความผิด
ไดกระทําในทองที่ใด ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดในทองที่ที่ทําการสอบสวน ทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการ
ขอ ๔ ใหศูนยปฏิบัติการแจงขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุขภาพ
กายและจิต ใจของผูก ระทํา ความรุน แรงในครอบครัว ผูถู กกระทําดว ยความรุน แรงในครอบครั ว
สมาชิกในครอบครัว มูลเหตุที่กอใหเกิดการกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือขอเท็จจริงอื่นใด
ที่อาจเปนประโยชนตอการพิจารณา รวมทั้งเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอพนักงาน
เจาหนาที่หรือศาล เพื่อใชประกอบการพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑
ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑
ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีคําสั่งใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย
ให ศูน ยป ฏิบั ติ การประสานความรว มมือ กับ แพทย จิ ตแพทย นัก จิต วิท ยา นั กสั งคมสงเคราะห
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจรักษา ฟนฟู หรือบําบัดรางกายและจิตใจ รวมทั้ง
ใหคําปรึกษาแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
(๒) ในกรณีที่มีคําสั่งใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข
เบื้องตน ใหศูนยปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล หากผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหศูนยปฏิบัติการรายงานใหพนักงานเจาหนาที่
หรือศาลทราบ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

(๓) ในกรณีที่มีคําสั่งหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่พํานักของครอบครัว
หรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว ใหศูนยปฏิบัติการกําหนดเจาหนาที่ทําการติดตามและสอดสอง
ผู ก ระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว เพื่ อ บั ง คั บ ให เ ป น ไปตามคํ า สั่ ง ดั ง กล า ว และหากผู ก ระทํ า
ความรุนแรงในครอบครัวรองขอวาตนไมมีที่พํานักอื่นใด ใหศูนยปฏิบัติการประสานงานกับองคกร
ปกครองสว นท อ งถิ่น หน วยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ผู กระทํ า ความรุ น แรง
ในครอบครัวเขาพักในบานพักฉุกเฉิน สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือที่พักอื่นใดที่เหมาะสม
(๔) ในกรณี ที่มี คํ า สั่ งกํ า หนดวิธี ก ารดูแ ลบุ ต ร ให ศู น ย ป ฏิ บั ติก ารติ ด ตามให หน ว ยงาน
หรือบุคคลที่ เกี่ยวของดํ าเนิน การใหเปน ไปตามคําสั่งดั งกลาว และรายงานใหพนักงานเจาหนา ที่
หรือศาลทราบ
(๕) ในกรณีที่มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอยางอื่นนอกจาก (๑)
(๒) (๓) และ (๔) ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการให เปนไปตามคําสั่งนั้น หากไมสามารถดําเนินการ
ไดใหรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลทราบ
(๖) รับเรื่อ งเกี่ ยวกับการฝาฝ น หรือ ไมป ฏิบั ติตามคํ าสั่ง ของพนักงานเจา หน าที่ห รือ ศาล
และรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลทราบ
(๗) ประสานงานกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น เครื อ ขา ยชุ ม ชน หน ว ยงานของรั ฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวของ ในการติดตามเพื่อใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
หรือศาล และรายงานขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับความสัม พัน ธระหวา ง
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวและผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัว เพื่อใหศาลพิจารณาไตสวนและมีคําสั่งแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หรือคําสั่งใด ๆ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
ขอ ๖ ในกรณีที่ศ าลกําหนดใหใ ชวิธีการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แทนการลงโทษ
ผูกระทําความผิด ใหศูนยปฏิบัติการติดตามและประสานงานกับบุคคล หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวิธีการดังกลาว และรายงานใหศาลทราบ
ขอ ๗ ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองตามมาตรา ๑๒
วรรคสอง ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการ ดังตอไปนี้
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

(๑) แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุขภาพกายและจิตใจของผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว มูลเหตุ
ที่กอใหเกิดการกระทําความรุน แรงในครอบครัว หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่อาจเปนประโยชนตอการ
พิจารณาตอพนักงานสอบสวนหรือศาล เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง
(๒) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นสมควรรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือ
บุคคลอื่นในครอบครัวประกอบการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ การถอนคํารองทุกข
หรื อ การถอนฟ อ ง ให ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารประสานงานกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให เ ข า ร ว มแสดง
ความคิดเห็น
(๓) ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนหรื อ ศาลกํ า หนดวิ ธี ก ารตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ ง
เป น เงื่ อนไขในการปฏิ บั ติต ามบั น ทึก ข อตกลงเบื้อ งตน ก อนการยอมความ การถอนคํ าร อ งทุ ก ข
หรือการถอนฟอง ใหศูน ยปฏิบัติการประสานงานกับกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ดํา เนิ น การให เ ปน ไปตามเงื่ อ นไข
และรายงานใหพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบ
(๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ การถอนคํารองทุกข
หรือการถอนฟอง และเงื่อ นไขตามที่พนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนด หากผูตองหาหรือจําเลย
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ใหศูนยปฏิบัติการรายงานใหพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบ
ขอ ๘ ให สํ า นั ก งานจั ด ให มี ก ารอบรมพนั ก งานเจ า หน า ที่ พนั ก งานสอบสวน
และผู ป ระนี ป ระนอมซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาหรื อ ไกล เ กลี่ ย เพื่ อ การคุ ม ครองผู ถู ก กระทํ า ด ว ย
ความรุนแรงในครอบครัว ตามหลักสูตรที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด
ทั้ ง นี้ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจะจั ด การอบรมเองตามหลั ก สู ต รที่ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษยกําหนด โดยใหสํานักงานมีหนาที่สนับสนุน ดวยการใหขอมูล เอกสาร
หรือสิ่งอื่นใดในการจัดอบรม หรือจะสงบุคลากรของตนเขารับการอบรมซึ่งจัดโดยสํานักงานก็ได
ใหไว ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ แห งพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําด วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ ใหก ระทรวงการพัฒนาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห งพระราชบัญญั ติดั งกลาวโดยกํ าหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปน ตอ ง
ออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษ ย์
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรีย กว่า “ระเบีย บกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ ๕ บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) มีความประพฤติเหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสตรีและสถาบันครอบครัว
(๔) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีและเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสถาบันครอบครัวมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือผู้สําเร็จการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีและ
มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสถาบันครอบครัวหรือการคุ้มครองเด็กมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิและสถาบันครอบครัว
(๕) ผ่านการอบรมการเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้ว ยความรุน แรง
ในครอบครั ว ตามหลั กสู ต รที่ กระทรวงกํ าหนด โดยผ่ านการประเมิน ความรู้ แ ละความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่จากคณะกรรมการประเมินที่ผู้อํานวยการแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องมีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ร่วมอยู่ด้วย สําหรับผู้มีประสบการณ์ทํางานเป็นที่ประจักษ์ไม่ต้องผ่านการอบรมแต่ต้องได้รับการประเมิน
ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
ข้อ ๖ บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามข้อ ๕ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็น ผู้ต้องหาหรือจําเลยตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุน แรง
ในครอบครัว หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
(๕) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ
กระทําโดยประมาท
ข้อ ๗ ให้สํานักงานเสนอชื่อผู้มีคุณ สมบัติต ามข้อ ๕ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖
ต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ไม่แต่งตั้งผู้ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้สํานักงาน
แจ้งเหตุผลที่ไม่แต่งตั้งให้ผู้นั้นทราบ
ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖
(๕) รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
ข้อ ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งไว้แล้วในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมและการประเมินการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ในการคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้ผ่านการประเมินตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ปวีณา หงสกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห งพระราชบัญญัติ คุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุน แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐ รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงการพั ฒนาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษยจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ที่ มี ฐ านะเที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า พนั ก งานฝ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจชั้ น ผู ใ หญ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“จังหวัด” หมายความวา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ขอ ๔ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ใ นการคุ ม ครองผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว
ตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่ ตามแบบ คร. ๑ ทายระเบียบนี้
ขอ ๕ พนักงานสอบสวนตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติห นา ที่ ตามแบบ คร. ๒
ทายระเบียบนี้ เวนแตผูที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๖ พนักงานเจา หนาที่ ที่มีฐานะเที ยบได ไมต่ํากวาพนั กงานฝายปกครองหรือ ตํารวจ
ชั้นผูใหญตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่ ตามแบบ คร. ๓ ทายระเบียบนี้
ขอ ๗ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ า หน า ที่ ที่ มี ฐ านะเที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า พนั ก งานฝ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจชั้ น ผู ใ หญ ส ง หลั ก ฐาน
ใหสํานักงานหรือจังหวัด เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามรายการ
ตอไปนี้

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

(๑) คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่
ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามแบบ คร. ๔ ทายระเบียบนี้
(๒) รูปถายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร ถายครึ่งตัว หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา
ซึ่ง ถ า ยไม เ กิ น หกเดื อ นก อ นวั น ยื่ น คํ า ขอ กรณี ผู ยื่ น คํา ขอเปน เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ใหแ ต ง เครื่ อ งแบบ
ถาไมใชเจาหนาที่ของรัฐ ใหแตงกายสุภาพ จํานวนสองรูป
(๓) หลักฐานการเปนพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ขอ ๘ ใหสํานักงานดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญ ซึ่งมีถิ่นที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และใหจังหวัดดําเนินการออกบัตรประจํ าตัวพนักงาน
เจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในเขตจังหวัดนั้น
การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้น ผูใหญ คูฉบับ ติดรูปถายผูถือบัตร และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงาน
หรือที่จังหวัดแลวแตกรณี
ขอ ๙ บัต รประจํา ตัว พนั กงานเจ าหนา ที่ พนั กงานสอบสวน หรื อพนัก งานเจา หน า ที่
ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ มีอายุสี่ปนับแตวันที่ออกบัตร
ขอ ๑๐ เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่
ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจะหมดอายุ ใหผูถือบัตรขอมีบัตร
ภายในสามสิบวัน กอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
เมื่อบัตรสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม หรือขอ
เปลี่ยนบัตรแลวแตกรณี ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยนบัตร
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
แลวแตกรณี
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับในการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ใหมในขอนี้โดยอนุโลม เวนแตเปนการยื่นคําขอมีบัตรใหม กรณีบัตรเดิมสูญหาย ใหแจงเหตุดังกลาว
ไวเปนหลักฐาน ณ สํานักงาน หรือจังหวัด แลวแตกรณี
ขอ ๑๑ บัตรประจําตัวตามระเบียบนี้ ใหสงคืน แกสํานักงานหรือจังหวัด เมื่อผูไดรับหรือ
ผูถือบัตรไมมีสิทธิใชไดตอไป
ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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แบบ คร. ๑
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
(ดานหนา)
ตราครุฑ

๕.๕ ซ.ม.

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่ .........................../.......................................
วันที่ออกบัตร ......................................................
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)

รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ชื่อ ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ....................................

หนวยงาน ..............................................

๕.๕ ซ.ม.
.......................
ลายมือชื่อผูถือบัตร

...............................................
(............................................)
ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
ผูออกบัตร
๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ
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๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ
จังหวัดประทับที่มุมลางดานขวาของรูป
๒. พื้นบัตรใหเปนสีขาว

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๒

แบบ คร. ๒
แบบบัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
(ดานหนา)
ตราครุฑ

๕.๕ ซ.ม.

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่ .........................../.......................................
วันที่ออกบัตร ......................................................
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)

รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน
ชื่อ ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ....................................

หนวยงาน ..............................................

๕.๕ ซ.ม.
.......................
ลายมือชื่อผูถือบัตร

...............................................
(............................................)
ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
ผูออกบัตร
๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ

๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ
จังหวัดประทับที่มุมลางดานขวาของรูป
๒. พื้นบัตรใหเปนสีขาว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๓

แบบ คร. ๓
แบบบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ ุมครองผูถกู กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(ดานหนา)

๕.๕ ซ.ม.

ตราครุฑ
ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่ .........................../.......................................
วันที่ออกบัตร ......................................................
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบได
รูปถายขนาด ไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
๒.๕ x ๓ ซ.ม.
ชื่อ ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ....................................
๕.๕ ซ.ม.
.......................
ลายมือชื่อผูถือบัตร

หนวยงาน .............................................
...............................................
(............................................)
ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
ผูออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ
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๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ
จังหวัดประทับที่มุมลางดานขวาของรูป
๒. พื้นบัตรใหเปนสีขาว

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๔

แบบ คร. ๔

คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

เขียนที่.............................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............
ขา พเจา นาย/นาง/นางสาว................................................อายุ............ป
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่............................................
หนวยงาน..............................................................วันหมดอายุ..........................................
อาชีพ...................................................อยูบานเลขที่...............................หมูที่..................
ถนน................................แขวง/ตําบล................................เขต/อํา เภอ.....................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.........................
ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบได
ไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดว ย
ความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามคํ า สั่ ง สํ า นั กงานกิจ การสตรี และสถาบัน ครอบครั ว
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ที่ . ........./...........ลงวั น ที่ . .........
เดื อน.....................พ.ศ. .....ขอยื่ น คํ าขอต อผู อํา นวยการสํ า นั ก งานกิ จ การสตรี และสถาบั น
ครอบครั ว /ผู ว าราชการจั ง หวั ด เพื่อขอมี บั ต รประจํา ตัว พนั กงานเจ า หนา ที่/พนักงานสอบสวน/
พนั ก งานเจา หน าที่ ที่ มี ฐ านะเที ย บได ไ มต่ํ า กวา พนักงานฝ า ยปกครองหรือตํ า รวจชั้ นผู ใหญ ตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว เนือ่ งจาก
ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน /พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
บัตรหมดอายุ
บัตรสูญหาย
บัตรถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
ทั้งนี้ ไดแนบหลักฐานตอไปนี้มาพรอมกับคําขอดวยแลว
บัตรเดิม
ใบแจงความ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
รูปถายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
(ลงชื่อ) .............................................ผูยื่นคําขอ
(
)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๕

(ดานหลัง)
หมายเหตุ : ๑. บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนา ที่/พนักงานสอบสวน/พนั กงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ มีอายุสี่ปนับแตวันที่ออกบัตร
๒. เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ จะหมดอายุ ใหผูถือบัตรประจําตัวยื่นคําขอ
ภายในสามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
๓. เมื่อบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม
หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
๔. ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยน
บัตรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี
๕. การเปลี่ยนบัตรตองแนบบัตรเดิมของผูยื่นคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย
เว นแตเ ป นการยื่ นคํ าขอมีบัตรใหม กรณี บัต รเดิ มสู ญหาย ซึ่ง ในกรณี นี้ให แนบหลั กฐานการแจ ง ความว า
บัตรเดิมสูญหาย
๖. ผูซึ่งพนสภาพจากการเปนพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาที่
ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ใหคืนบัตรที่สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้ว ยความรุนแรง
ในครอบครัวให้ใช้ แบบ คร. ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ บัตรประจําตัวของพนักงานสอบสวนให้ใช้ แบบ คร. ๒ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ให้ใช้ แบบ คร. ๓ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๔ ให้ย กเลิก ความในวรรคหนึ่งของข้อ ๘ แห่ งระเบีย บกระทรวงการพั ฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ให้สํานักงานดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แก่พนักงานเจ้ าหน้าที่
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นผู้ออกบัตร และให้จังหวัดดําเนินการออกบัต รประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรในเขตจังหวัด
ที่รับผิดชอบ”
ข้อ ๕ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ที่ออกให้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุหรือมีบัตรใหม่ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบ คร. ๑
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
(ด้านหน้า)
ตราครุฑ

๕.๕ ซ.ม.

ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่ ............................../.......................................
วันออกบัตร ......................................................
บัตรหมดอายุ ................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ด้านหลัง)

๕.๕ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.

ชื่อ ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ....................................
หน่วยงาน ..............................................

.......................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

...............................................
(............................................)
ตําแหน่ง...............................................................
ผู้ออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ

๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัด
ประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป
๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๒

แบบ คร. ๒

แบบบัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
(ด้านหน้า)
ตราครุฑ

๕.๕ ซ.ม.

ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่ ............................../.......................................
วันออกบัตร ......................................................
บัตรหมดอายุ ................................................
๘.๔ ซ.ม.
(ด้านหลัง)

๕.๕ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน

รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.

ชื่อ ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ....................................
หน่วยงาน ..............................................

.......................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

...............................................
(............................................)
ตําแหน่ง..............................................................
ผู้ออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ
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๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัด
ประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป
๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๓

แบบ คร. ๓

แบบบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(ด้านหน้า)

๕.๕ ซ.ม.

ตราครุฑ
ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่า
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่ ............................../.......................................
วันออกบัตร ......................................................
บัตรหมดอายุ ................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ด้านหลัง)

๕.๕ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ี่มีฐานะเทียบได้
ไม่
ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
รูปถ่ายขนาด
ชื่อ ..............................................................
๒.๕ x ๓ ซ.ม.
เลขประจําตัวประชาชน ....................................
หน่วยงาน .............................................
.......................
...............................................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร
(............................................)
ตําแหน่ง...................................................................
ผู้ออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ

๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัดประทับ
ที่มุมล่างด้านขวาของรูป
๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่
เมื่อพบเห็นหรือไดรับแจงเหตุความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จึงไดวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การของพนั ก งานเจ า หน า ที่ เ มื่ อ พบเห็ น หรื อ ได รั บ แจ ง เหตุ
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“ศูน ยป ฏิบัติก าร” หมายความวา ศูน ยป ฏิบัติก ารเพื่อ ปอ งกัน การกระทํา ความรุน แรง
ในครอบครัว
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ขอ ๔ เมื่ อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ พ บการกระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว ให พ นั ก งาน
เจาหนาที่แสดงตัวชี้แจงวากลาวแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพื่อใหยุติการกระทําโดยดีกอนถา
ผู ก ระทํ า ความรุ น แรงในครอบครัว ยั ง ขั ด ขื น อยู อี ก ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ขอความช วยเหลื อ จาก
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อดําเนินการระงับเหตุ
ขอ ๕ ผู ใ ดพบเห็ น หรื อ ทราบการกระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว ให แ จ ง โดยวาจา
เป น หนั ง สื อ ทางโทรศั พ ท วิ ธีก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ วิธี อื่ น การใดต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการระงับเหตุโดยมิชักชา
แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวไวรักษาพยาบาล ครู หรือนายจาง ซึ่งมีหนาที่ดูแลผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวที่เปนศิษยหรือลูกจาง จะตองแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

ขอ ๖ กรณี มี ผู พ บเห็ น หรื อ ทราบการกระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว และแจ ง
ตอพนั กงานเจ าหน าที่เ พื่อดํ าเนิ น การตามมาตรา ๖ แห งพระราชบัญ ญัติคุ มครองผู ถูกกระทํ าดว ย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยวาจา เปนหนังสือ ทางโทรศัพท วิธีการอิเล็กทรอนิกส
หรือวิธีการอื่นใดที่สื่อสารใหรูวามีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น ใหพนักงานเจาหนาที่
บันทึกวันเวลาที่ไดรับแจงไวทันที พรอมรายละเอียดวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ชื่อผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครั วและผูถู กกระทํ าด วยความรุน แรงในครอบครั ว เทา ที่ผู แ จ ง สามารถระบุไ ด รวมทั้ ง
พฤติการณที่นาเชื่อวา มีการใชความรุนแรงในครอบครัวหรือมีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
เวนแตในกรณีเรงดวนอันมีเหตุที่เชื่อไดวามีการใชความรุนแรงในครอบครัวใหดําเนินการตามขอ ๔ ทันที
แลวจึงจัดทําบันทึกในทันทีที่ดําเนินการได
ในกรณี ที่ ผู แ จ ง ไม ย อมบอกชื่ อ โดยไม มี เ หตุ อั น ควร หรื อ แจ ง ชื่ อ หรื อ ที่ อ ยู อั น เป น เท็ จ
พนักงานเจาหนาที่อาจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ ๗ กรณี พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ไ ด รั บ แจ ง หรื อ รายงานการกระทํ า ความรุ น แรง
ในครอบครั ว หรื อเป น ผู พบเห็น หรือ ประสบพบพฤติก ารณ ที่น า เชื่ อ วา มีก ารกระทํ าความรุ น แรง
ในครอบครั ว ใหพ นั ก งานเจ าหน า ที่เ ข า ไปในเคหสถานหรื อ สถานที่ เ กิ ด เหตุ เพื่ อ ดํา เนิ น การยุ ติ
การกระทําความรุนแรงในครอบครัว ถาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวยังขัดขืนอยูอีก ใหพนักงาน
เจาหนาที่ขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อดําเนินการระงับเหตุ
กอนที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ ใหแสดงบัตรประจําตัว
ตอ เจ าของหรื อผู ที่อ ยู ในเคหสถานหรือ สถานที่ เกิ ดเหตุ นั้น เพื่อ ยอมใหพ นัก งานเจ าหนา ที่เ ขา ไป
และแจงใหทราบถึงเหตุของการเขาไป
ถาเจาของหรือผูอยูในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุดวยความรุนแรงในครอบครัวออกมาพบ
เพื่อสอบถาม หากไมมีผูใดออกมาพบ หรือไมสามารถเปดประตูใหเขาไปในสถานที่นั้น ได ใหขอ
ความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือ ตํารวจ เพื่อเข าไปชวยผู ถู กกระทํ าดวยความรุน แรง
ในครอบครัว
ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ซักถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่นั้นถึงขอเท็จจริงที่ไดรับแจง สาเหตุของการ
กระทํ า ที่ ไ ด รั บ แจ ง ผลของการกระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว แล ว หาแนวทางการช ว ยเหลื อ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตอไป
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

หากกรณีปรากฏวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกายและจิตใจ
ใหรีบสงตัวผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาลทันที
ขอ ๙ หลั ง จากการดํ า เนิ น การตามข อ ๘ วรรคหนึ่ ง แล ว ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่
ประสานงานกับจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูกระทํา
ความรุ น แรงในครอบครั ว หรื อ ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว พร อ มรายงานผล
และความเห็นสงใหพนักงานเจาหนาที่ เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัวดังกลาว
ขอ ๑๐ ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดแหงการแจงเหตุตามขอ ๖ การเขาไปใน
เคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุตามขอ ๗ และการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไวเปนหลักฐาน ตามแบบ คร. ๕ ทายระเบียบนี้
การทําบัน ทึกตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของลงลายมือชื่อรับรองไว หากผูนั้น ไมยินยอม
ลงลายมือชื่อใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ไมมีลายมือชื่อไว
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ
ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แ จงใหผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัวทราบถึงสิทธิใ นการไดรับ
ความคุมครอง ในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขเบื้องตนแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวชั่วคราว รวมทั้งการออกคําสั่งหา มผูกระทําความรุน แรงในครอบครัวเขาไปที่พํานั ก
ของครอบครัว หรือการออกคํ าสั่งหา มเขาใกลตัวบุค คลในครอบครั ว หรือ การดูแ ลบุตร เปน ต น
ตลอดจนใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานเพื่อใหความชวยเหลือทางกฎหมายเบื้องตนแกผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวดวย
ขอ ๑๒ หากผู ถูกกระทํ าดวยความรุน แรงในครอบครัวประสงคจะรองทุ กขต อพนั กงาน
สอบสวน ใหพนักงานเจาหนาที่รีบจัดการใหผูนั้นพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรองทุกข ในกรณีมีเหตุ
จําเปนเรงดวน พนักงานเจาหนาที่จะจดบัน ทึกเสียเองก็ได แลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน
และจะจดแจงพฤติการณอันเปนประโยชนตอพนักงานสอบสวนไวก็ได
ถาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะรองทุกขแตไมอยูในวิสัย หรือโอกาส
ที่จะรองทุกขไดเอง ใหพนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการรองทุกขแทนตอพนักงานสอบสวน
ในกรณีผูแ ทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษกระทําความรุน แรงในครอบครั ว
ตอผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือ คนไรความสามารถหรือคนเสมือ นไรความสามารถ หรือกระทําการ
อั น ขั ด กั บ ผลประโยชน ข องผู เ ยาว ห รื อ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ คนไร ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ น
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

ไรความสามารถ หรือผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ไม อยู ใ นวิ สั ยหรื อโอกาสที่จ ะรอ งทุก ข ได เ อง ใหพ นั กงานเจ าหน าที่ เ ขา ดํ าเนิ น การร อ งทุ ก ขแ ทน
ตอพนักงานสอบสวน
ขอ ๑๓ ใหพนักงานเจาหนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการผลความ
คืบหนาของการนั้น แลวรายงานใหสํานักงานทราบโดยเร็ว ตามแบบ คร. ๖ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๔ หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมประสงคจะรองทุกข หรือรับการ
บริการทางการแพทย หรือจิตแพทย หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห ใหพนักงานเจาหนาที่
เข า แจ ง ความต อ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ เพื่ อ ลงบั น ทึ ก ประจํ า วั น ไว เ ป น หลั ก ฐานในการเข า ระงั บ เหตุ
ความรุน แรงในครอบครัวครั้งนั้น ณ สถานีตํารวจทองที่เกิดเหตุ และคัดสําเนาบัน ทึกประจําวันนั้น
ไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๕ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนิน การรวบรวมขอเท็จจริงเองหรือขอใหศูน ยปฏิบัติการ
รวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุของการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว และบันทึกรายงานของผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของทุกฉบับ รวมถึงสรุปประมวลผล
เพื่อประกอบดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา ๑๐ หรือ พนักงานสอบสวน
หรือศาล เพื่อพิจารณาออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว หรือคําสั่งใด ๆ หรือคําพิพากษา ตามพระราชบัญญัตินี้
ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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แบบ คร. ๕

หนังสือแจงเหตุเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุ
เพื่อดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
เขียนที.่ ............................................
วันที่........เดือน....................พ.ศ. ..........
เรื่อง แจงเหตุเขาไปในที่รโหฐานเพื่อดําเนินการคุมครองผูถกู กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
เรียน ....................................................................
(ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผูถ ูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว/ผูเ กี่ยวของ)
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................อายุ........ป ในฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่
ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายเลขทะเบียน................เมื่อวันที่.......เดือน....................พ.ศ. .........
ออกโดย................................ขอแจงใหทราบวา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พนักงานเจาหนาที่พบเห็น/หรือไดรับแจงมี
การกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินการ ดังนี้
ระงั บเหตุ และสอบถามผู ก ระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว/ผู ถู ก กระทํ า ด วยความรุ น แรง
ในครอบครัว
จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับการเขารักษาจากแพทย
จั ด ให ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ได รั บ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า จากจิ ต แพทย
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห
จัดใหผูถู กกระทํ าดวยความรุน แรงในครอบครัวรองทุ กข หากผูถูกกระทําด วยความรุนแรง
ในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ลงชือ่ .............................................พนักงานเจาหนาที่
(
)
.........../................/...........
ลงชือ่ ............................................ ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
(
) /ผูถ กู กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
.........../................/........... /ผูเกี่ยวของ
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แบบ คร. ๖

บันทึกรายงาน
สวนราชการของรัฐ/เอกชน
วันที่.......เดือน....................พ.ศ. .........
ที่............................
เรื่อง การดําเนินการคุม ครองผูถ กู กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
เรียน ผูอ ํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ดวยเมื่อวันที่.....เดือน....................พ.ศ. .........ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ........................
ในฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หมายเลขทะเบียน
.......................ออกโดย..........................ไดดําเนินการเขาไปในเคหสถาน/สถานทีเ่ กิดเหตุเพือ่ ระงับเหตุ
ความรุนแรงในครอบครัวที่บานเลขที่.............หมูที่........ ตรอก/ซอย.................ถนน........................
ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต......................จังหวัด..................โดยมีนาย/นาง/นางสาว/
เด็กชาย/เด็กหญิง......................................อายุ .............ป เปนผูถู กกระทําด วยความรุ นแรงและ
มีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................................อายุ.............ป เปนผูก ระทําความรุนแรง
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้
เขาไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว
ใหผถู ูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย
ใหผถู กู กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับคําปรึกษาจากจิตแพทย นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห
จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวดําเนินการรองทุกข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม...........................................
(
)
พนักงานเจาหนาที่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จึงได้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรียกว่า “ระเบีย บกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรง
ในครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ คร. ๕ และแบบ คร. ๖ ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็น
หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้แบบ คร. ๕ และแบบ คร. ๖
ท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
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หนังสือแจ้งเหตุเข้าไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุ
เพื่อดําเนินการคุม้ ครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว

แบบ คร. ๕

เขียนที่.............................................
วันที่........เดือน....................พ.ศ. ..........
เรื่อง แจ้งเหตุเข้าไปในที่รโหฐานเพื่อดําเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เรียน ....................................................................
(ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว/ผู้เกี่ยวข้อง)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................... อายุ......... ปี ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ บัตรประจําตัว.............................................. หมายเลข...............................................เมื่อ
วันที่............. เดือน......................................... พ.ศ. ............ ออกโดย......................................................... ได้รับแจ้ง
โดยวาจา เป็นหนังสือ
ทางโทรศัพท์
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธี............................................
จากผู้พบเห็นหรือทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเมื่อวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. ........
เวลาประมาณ........................... น. สถานที่เกิดเหตุ.......................................................................................................
โดยนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................................................... อายุ........... ปี เป็นผู้กระทําความ
รุนแรงในครอบครัวต่อนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................... อายุ........... ปี
ได้กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยการ................................................................................................................
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอํานาจเข้าไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินการ ดังนี้
สอบถามผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/บุคคลอื่นที่อยู่
ในสถานที่เกี่ยวกับการกระทําที่ได้รับแจ้ง
จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการเข้ารักษาจากแพทย์
จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์
จั ด ให้ ผู้ ถู ก กระทํ า ด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ร้ อ งทุ ก ข์ หากผู้ ถู ก กระทํ า ด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัวประสงค์จะดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเท็จจริงในการกระทําความรุนแรงในครอบครัวที่ได้รับแจ้งสรุปโดยย่อได้ความว่า...................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(
)
ลงชื่อ............................................ ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว
(
)
ลงชื่อ............................................ ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(
)
ลงชื่อ............................................ ผู้เกี่ยวข้อง/พยาน
(
)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๒

แบบ คร. ๖

บันทึกรายงาน
ส่วนราชการของรัฐ/เอกชน
วันที่.......เดือน....................พ.ศ. .........
ที่............................
เรื่อง การดําเนินการคุ้มครองผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ด้วยเมื่อวันที่................ เดือน................................ พ.ศ. ............ เวลาประมาณ.................................... น.
(นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว บัตรประจําตัวเลขที่.............................ออกโดย.........................................................
ได้เข้าไปดําเนินการกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่บ้านเลขที่.............หมู่ที่........ ตรอก/ซอย....................
ถนน.............................. ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................
โดยมีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... อายุ........... ปี ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
และมีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................ อายุ............ ปี ผู้กระทําความรุนแรง โดยมี
ความสัมพันธ์เป็น............................................................................โดยมีพฤติการณ์การกระทําอันเป็นความรุนแรง
ในครอบครัว กล่าวคือ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สาเหตุ........................................................................................................................................................................
ซึ่งพนั กงานเจ้ าหน้าที่ได้ดํ าเนินการคุ้ มครองผู้ ถูกกระทํ าด้ วยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้
สอบถามผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/บุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่
เกี่ยวกับการกระทําที่ได้รับแจ้ง
ให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์
ให้ผู้ถกู กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับคําปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคม
สงเคราะห์
จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวดําเนินการร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ลงนาม...........................................
(
)
พนักงานเจ้าหน้าที่
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหา และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วา ดว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารสอบสวนตามพระราชบั ญ ญัติ คุ มครองผูถู ก กระทํ า ดว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐ มนตรี
ให เ ป น พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและพนั ก งานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร” หมายความว า ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป อ งกั น การกระทํา ความรุ น แรง
ในครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย
“รั ฐ มนตรี ” หมายความว า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย
ขอ ๔ การสอบสวนความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหดําเนินการ
ตามระเบียบนี้

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

101

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

ในกรณีที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีใ นศาลแขวง
และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
หมวด ๑
การรองทุกข
ขอ ๕ เมื่ อ ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ร อ งทุ ก ข ต อ พนั ก งานสอบสวน
เปนหนังสือหรือดวยปาก ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการดังนี้
(๑) บั น ทึ กคํ าร องทุ กข ใ ห ปรากฏเจตนาโดยแจ งชั ดว า ประสงค จะดํ าเนิ น คดี กั บผู กระทํ า
ความรุนแรงในครอบครัว พรอมกับลงวันเดือนปและลงลายมือชื่อผูบันทึกและผูรองทุกขไว
(๒) แจ ง ให ผู ร อ งทุ ก ข ท ราบถึ ง กระบวนการและขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น คดี ค วามรุ น แรง
ในครอบครัว ตลอดจนสิทธิไดรับการคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและ
การดูแลบุตร หรือบรรเทาทุกขตามกฎหมาย
(๓) แจงใหศูนยปฏิบัติการหรือพนักงานเจาหนาที่ใหการคุมครองสิทธิหรือชวยเหลือเบื้องตน
แกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามสมควรแกกรณี
(๔) แจงใหศูนยปฏิบัติการหรือพนักงานเจาหนาที่ทําการประมวลขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ
กาย อารมณ จิตใจ ภาวะความเปนอยู ความสัมพันธภายในครอบครัวและสาเหตุที่กอใหเกิดความ
รุนแรงในครอบครัว เพื่อประกอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล แลวแตกรณี
ตามแบบ คร. ๗ ทายระเบียบนี้
ในกรณีมีการจัดการแทนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหนําความ
ในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖ ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ เ ป น ผู ร อ งทุ ก ข แ ทนผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ คุมครองผูถู กกระทําดวยความรุน แรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดวยเหตุที่ผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัวไมอาจรองทุกขได
ดวยตนเอง เนื่องจากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีสภาพรางกายหรือจิตใจไมอยูในวิสัย
หรือโอกาสที่จะรองทุกขได หรือในกรณีที่ไมมีผูจัดการแทนผูเสียหาย หรือมีผูจัดการแทนผูเสียหาย
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

แตมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาว หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น ตองรองทุกขเปนหนังสือและใหพนักงาน
สอบสวนดําเนินการ ดังนี้
(๑) บัน ทึกคํารองทุกขใ หปรากฏชัดวาผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัวประสงค
จะดําเนินคดีกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว และเหตุที่ไมอาจรองทุกขไดดวยตนเอง พรอมวัน
เดือนปและลงลายมือชื่อผูบันทึกและพนักงานเจาหนาที่ผูรองทุกขแทนไว
(๒) ใหแนบหนังสือคํารองทุกขรวมไวกับสํานวนการสอบสวน
การดําเนิน การตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ ๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๗ กรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนเด็กอายุไมเกิน สิบแปดปในวัน
รองทุกขใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๒
การสอบสวน
ขอ ๘ การสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัวใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการดังนี้
(๑) แจงเปนหนังสือใหจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะสอบปากคํา เพื่อใหบุคคลที่ไดรับ
แจงอยูรวมดวย เพื่อใหคําปรึกษาขณะสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
(๒) ในกรณีมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห หรื อ บุ ค คลที่ ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุน แรงในครอบครั ว ร อ งขอ แต มี เ หตุ จํ า เป น ต อ ง
สอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ใหพนักงาน
สอบสวนสอบปากคํ า ผู เ สี ย หายไปได แ ต ต อ งบั น ทึ ก เหตุ ที่ ไ ม อ าจรอบุ ค คลดั ง กล า วไว ใ นสํ า นวน
การสอบสวนโดยละเอียด แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ
ขอ ๙ การสอบปากคํ า ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว เป น เด็ ก อายุ ไ ม เ กิ น
สิบแปดปในขณะสอบปากคําใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

หมวด ๓
การออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ขอ ๑๐ เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรองทุกข หรือมีการรองทุกขแทนแลว
หรือระหวางการสอบสวนหากมีกรณีจําเปนเรงดวนตองคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวหรือบุคคลที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน ไมวาจะเปนการรองขอโดยผูถูกกระทําดวย
ความรุ น แรงในครอบครั ว หรื อ ข อ เสนอของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ห รื อ พนั ก งานสอบสวนเห็ น เอง
ใหพนักงานสอบสวนรีบทําการประมวลขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พอชี้ใหเห็นไดวาผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวจําตองไดรับการบรรเทาทุกขเบื้องตนหรือมีขอเท็จจริงนาเชื่อวาผูกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวอาจก อเหตุ กระทําความรุ น แรงแกบุ คคลในครอบครั วซ้ํา อีก หรือ มีเหตุ อื่น ๆ
จําเปน ตองกํ าหนดมาตรการหรือ วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใ หแ กบุ คคลผูถู กกระทําดวยความรุน แรง
ในครอบครัวเปนการชั่วคราว แลวเสนอรายงานและความเห็นใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบได
ไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ไดรับมอบหมายจากรัฐ มนตรีที่มีเขตอํานาจออกคํ าสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ให แ ก บุ ค คลผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว เป น การชั่ ว คราวตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือจะรองขอ
ตอ ศาลที่มี เ ขตอํา นาจให อ อกคํา สั่ ง กํ าหนดมาตรการหรื อ วิ ธี การเพื่ อบรรเทาทุ ก ข ตามมาตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได
ขอ ๑๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีไดรับรายงาน
และความเห็นตามขอ ๑๐ หรือไดรับรายงานและความเห็นจากพนักงานเจาหนาที่หรือศูนยปฏิบัติการ
ที่มีเขตอํานาจ หากเห็น ชอบดวยก็ใ หออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแ ก
ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว เป น การชั่ ว คราวตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมิชักชา
ตามแบบ คร. ๘ ทายระเบียบนี้
กอนออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ถามีเหตุสมควรจะเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบดุลพินิจ
ออกคําสั่งก็ไดแลวแตกรณี
ขอ ๑๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีไดออกคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปน
การชั่วคราวแลว ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงใหผูตองหาวากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอกําหนดมาตรการคุมครองแลว ใหพนักงานสอบสวน
เสนอคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองดังกลาวตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแตวัน ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่ มี
ปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อนุสรณ วงศวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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คร. ๗

แบบรายงานประมวลขอเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครอง
หรือวิธีการบรรเทาทุกขเพือ่ คุมครองผูถกู กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว

ดวยเมื่อวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ....................
ขาพเจา.............................................................พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ ม ค รองผู ถู ก กระทํ าด วยความรุ น แรงในครอบครั ว พ .ศ .๒๕๕๐ ไ ด รั บแ จ ง จา ก
.......................................................... พนั ก งานสอบสวน สถานี ตํ า รวจนครบาล
........................................................./สถานีตํารวจภูธร..................................................
/ศูนยปฏิบัติการ................................................ ศาล .......................................................
ให ทํ า การประมวลข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ คู ก รณี ใ นคดี ค วามรุ น แรงในครอบครั ว ระหว า ง
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง...................................นามสกุล.................................
ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว กั บ นาย/นาง/นางสาว/เด็ ก ชาย/เด็ ก หญิ ง
......................................................... นามสกุล ............................................................
ผูถูกกลาวหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว
จึงขอรายงานขอเท็จจริงดังนี้
๑. ขอมูลทั่วไป
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................
นามสกุล......................................เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ........อายุ....ป
สัญชาติ..............เชื้อชาติ..............ศาสนา....................อาชีพ..............................................
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่.................หมูที่...............ตรอก/ซอย..............................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต............................
จั ง หวั ด ......................รหั ส ไปรษณี ย . ............................โทรศั พ ท . .......................
เปนผูเสียหาย/ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................
นามสกุล.........................................เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ.............
อายุ.........ป สัญชาติ...............เชื้อชาติ..............ศาสนา....................อาชีพ...........................
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่......หมูที่...................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.....................เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความรุนแรง
ในครอบครัว
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ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๒
๒. สุขภาพกาย/สุขภาพจิต
๑. สุขภาพของผูเสียหาย……………………………………………………………..
………………………………………………………………………….………………………………
เคยมีประวัติการรักษาหรือไม (ถามีระบุ)…………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
๒. สุขภาพของผูถูกกลาวหา..........................................................................
..............................................................................................................................................................
เคยมีประวัติการรักษาหรือไม (ถามีระบุ).......................................................
.....................................................................................................................................
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
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

107

๓
๕. ความเห็น
จากการประมวลขอเท็จจริง เห็นวา
๑. ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกอความรุนแรงในครอบครัว
๑.๑....................................................................................................
๑.๒....................................................................................................
๒. แนวทางแกไข
๒.๑...................................................................................................
๒.๒...................................................................................................
๓. มาตรการคุมครองชั่วคราว (ถามีเหตุจําเปนใหเสนอ).................................
๓.๑....................................................................................................
๓.๒....................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................ผูประมวลขอเท็จจริง
พนักงานเจาหนาที่

หมายเหตุ : เอกสารนี้เปนความลับใชเฉพาะประกอบการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเทานัน้ ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูถ ูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
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๔
คําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองหรือบรรเทาทุกขชั่วคราว
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

คร.๘

ออกคําสั่งที่ ..................................................... (หนวยสังกัดของผูออกคําสั่ง)
เมื่อวันที่........................ เดือน ................................................ พ.ศ. ........
ไดรับรายงานจาก....................................................... พนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวนวา
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง ................................ นามสกุล...................................
เกิดเมื่อวันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ป สัญชาติ.................
เชื้อชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่..................
หมูที่....... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ............................ ตําบล/แขวง ......................
อําเภอ/เขต .................... จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย .............. โทรศัพท .................
ไดรองทุกขใหดําเนินคดีแกนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง..............................................
นามสกุล............................................ เกิดเมื่อวันที่............ เดือน........................พ.ศ. .......
อายุ ..... ป สัญชาติ............ เชื้อชาติ.............. ศาสนา.......................... อาชีพ.......................
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่........... หมูที่............ ตรอก/ซอย ....................... ถนน .......................
ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ....................... ในขอหากระทําความผิดฐานกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว โดยไดรองทุกขแทนไวที่ ........................................................................
เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ตามคดีหมายเลขที่...........................
ซึ่งขอเท็จจริงสรุปโดยยอไดความวา...............................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
เห็ น ว า ข อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล า วจํ า เป น และมี เ หตุ ส มควรกํ า หนดมาตรการคุ ม ครอง
ชั่วคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกขใหแก
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้
๑. ให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.................................................
นามสกุล............................................................. ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๕
เขารับการตรวจรักษาสุขภาพกาย/จิตใจ/อาการปวย...............................................................
จาก............................................. สถานพยาบาล ............................เปนระยะเวลา.............
วัน ........... เดือน ............ ป และ/หรือ
๒. หามมิให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................
นามสกุล............................................................ ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว
เขาที่พํานักหรือที่อยูอาศัยของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................
นามสกุล.............................. เปนการชัว่ คราว เปนเวลา ........ วัน........... เดือน ...............ป
และ/หรือ
๓. หามมิให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง..............................................
นามสกุล................................................ เขาใกล นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
............................................ นามสกุล .....................................ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว หรือบุคคลที่อาศัยอยูในครอบครัว และ/หรือ
๔. ให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................
นามสกุล........................................... ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว และ/หรือ
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล...................................
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว รวมกันใหการอุปการะเลี้ยงดู.....................................
ภายใตคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่หรือของนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห เปนระยะเวลา
............. วัน ............ เดือน ..............ป และ/หรือ
๕. ให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง..................................................
นามสกุล ......................................... ผูตอ งหาวา กระทํา ความรุน แรงในครอบครัว จา ย
คา รัก ษาพยาบาลหรือความเจ็บปวยอันเปนผลมาจากการถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
เบื้องตน เปนเงิน ............................... บาท หรือคาใชจายบรรเทาทุกขเบื้องตนอันจําเปนแกการ
ดํารงชีพประจําวัน เปนเงิน......................... บาท
ให นาย/นาง/นางสาว....................................นามสกุล................................
พนักงานสอบสวน แจงคําสั่งใหผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัตติ ามโดยไมชักชา
สั่ง ณ วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .......
(.....................................................................)
พนักงานเจาหนาที่
ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
หมายเหตุ: หากผูรับคําสั่งไมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขขางตน หรือฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือนหรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหา
แหงพระราชบัญญัตคิ ุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ วรรคห้า และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรียกว่า “ระเบีย บกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ คร. ๗ และแบบ คร. ๘ ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสอบสวนตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้แบบ คร. ๗ และแบบ
คร. ๘ ท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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แบบรายงานประมวลข้อเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครอง
หรือวิธีการบรรเทาทุกข์เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว

คร. ๗

ด้วยเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ...........ข้าพเจ้า...........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแจ้งจาก
................................................. พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล.........................................................
/สถานีตํารวจภูธร..................................................... /ศูนย์ปฏิบัติการ.................................................................
/ศาล ............................................................... ให้ทําการประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคู่กรณีในคดีความรุนแรง
ในครอบครัวระหว่าง นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................นามสกุล...................................
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวกับ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง...........................................
นามสกุล ......................................... ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว
จึงขอประมวลข้อเท็จจริงดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................
เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ปี สัญชาติ.......... เชื้อชาติ.............. ศาสนา................
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขที่...................... ออกเมื่อวันที่.........
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์......................
ที่อยู่ปจั จุบันบ้านเลขที่................. หมู่ท.ี่ ........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน...................................
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์....................
ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย...............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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๒
การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ ภาระหนี้สนิ สภาพแวดล้อม
ของที่อยู่อาศัย .....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา .................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๑.๒ ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................
เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ปี สัญชาติ.......... เชื้อชาติ.............. ศาสนา................
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขที่...................... ออกเมื่อวันที่.........
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์......................
ที่อยู่ปจั จุบันบ้านเลขที่................. หมู่ท.ี่ ........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน...................................
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์....................
ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย...............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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๓
การศึก ษา การประกอบอาชีพ ร า ย ไ ด้ ส ถ า น ะ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิจ ภ า ร ะ ห นี ้ส ิน
สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา ..................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๒. พฤติกรรมและรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว ทั้งในอดีตและปัจจุบัน....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว (พฤติการณ์แห่งคดี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ความเสียหายและผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. การบรรเทาผลร้าย การบรรเทาความเสียหาย (เช่น ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว
ได้ชดใช้ค่าเสียหายไปบางส่วนแล้ว ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
หรือไปยื่นขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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๔
๖. ความต้องการหรือความประสงค์ของคู่กรณีหลังเกิดเหตุ
๖.๑ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๑)..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒)..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓)..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๖.๒ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว
๑)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๒)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๓)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๗. ความเห็น
จากการประมวลข้อเท็จจริง เห็นว่า
๑. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการก่อความรุนแรงในครอบครัว
๑.๑ .........................................................................................................
๑.๒ .........................................................................................................
๒. แนวทางแก้ไข
๒.๑ .........................................................................................................
๒.๒ .........................................................................................................
๓. มาตรการคุม้ ครองชั่วคราว (ถ้ามีเหตุจําเป็นให้เสนอ)
๓.๑ .........................................................................................................
๓.๒ .........................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผูป้ ระมวลข้อเท็จจริง
พนักงานเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นความลับใช้เฉพาะประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเท่านั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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๕
คําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

คร. ๘

ออกคําสั่งที่ ..................................... (หน่วยสังกัดของผู้ออกคําสั่ง)
เมื่อวันที่......... เดือน ....................... พ.ศ. ........ได้รับรายงานจาก...........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนว่า นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................................
นามสกุล...........................................เกิดเมื่อวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ปี
สัญชาติ.................เชื้อชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ที่อยูป่ ัจจุบันบ้านเลขที่..................
หมู่ที่....... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ .........................
ได้ร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีแก่นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย /เด็กหญิง............................. นามสกุล............................
เกิดเมือ่ วันที่............ เดือน...............พ.ศ. ......... อายุ ..... ปี สัญชาติ............ เชื้อชาติ.............. ศาสนา................
อาชีพ....................... ที่อยู่ปจั จุบันบ้านเลขที.่ ........... หมูท่ ี่............ ตรอก/ซอย ...................................................
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .............................................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ ....................... ในข้อหากระทําความผิดฐาน
กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยได้ร้องทุกข์แทนไว้ที่ ..................................................................................
เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ตามคดีหมายเลขที่.......................................
ซึ่งข้อเท็จจริงสรุปโดยย่อได้ความว่า...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจําเป็นและมีเหตุสมควรกําหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวและหรือ
วิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวข้อหนึง่ ข้อใดหรือหลายข้อ ดังนี้
๑. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................ นามสกุล............................
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาสุขภาพกาย/จิตใจ/อาการป่วย…………………..
................................................................. จาก............................................. สถานพยาบาล ..............................
เป็นระยะเวลา............. วัน ........... เดือน ............ ปี และ/หรือ
๒. ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................นามสกุล......................
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้าที่พํานักหรือทีอ่ ยู่อาศัยของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
..................................นามสกุล.............................. เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ........วัน........เดือน ........ปี และ/หรือ
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๖
๓. ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................นามสกุล......................
เข้าใกล้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... นามสกุล .........................................
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลทีอ่ าศัยอยู่ในครอบครัว และ/หรือ
๔. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล...........................
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว และ/หรือนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง..............................
นามสกุล ................................... ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวร่ วมกันให้ การอุปการะเลี้ยงดู
................................................ภายใต้คําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือของนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์
เป็นระยะเวลา............. วัน ............ เดือน ..............ปี และ/หรือ
๕. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล..........................
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือความเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจากการ
ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้น เป็นเงิน ..........................บาท หรือค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์
เบื้องต้นอันจําเป็นแก่การดํารงชีพประจําวัน เป็นเงิน......................... บาท และ/หรือ
๖. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................ นามสกุล..........................
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ให้ นาย/นาง/นางสาว....................................นามสกุล................................พนักงานสอบสวน
แจ้งคําสัง่ ให้ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัตติ ามโดยไม่ชักช้า
สั่ง ณ วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .......

(.....................................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่

หมายเหตุ : หากผู้รบั คําสัง่ ไม่ปฏิบัติตามเงือ่ นไขข้างต้น หรือฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สามเดือนหรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ
ถอนคํารองทุกขในชั้นสอบสวน
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสามและมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบัน ทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ ถอนคํารองทุกขใ นชั้น
สอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐ มนตรีแ ตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐ มนตรี
ให เ ป น พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและพนั ก งานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร” หมายความว า ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป อ งกั น การกระทํา ความรุ น แรง
ในครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“รั ฐ มนตรี ” หมายความว า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย
หมวด ๑
การไกลเกลี่ยใหยอมความ
ขอ ๔ ในระหวางการสอบสวน หากพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเห็นวา ขอหากระทํา
ความรุน แรงในครอบครัวหรือการกระทําความรุน แรงในครอบครัวเปน กรรมเดียวกับความผิดฐาน
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

ทํารายรางกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ และพฤติการณแหงคดี ไมรายแรงพอมี
ทางปรองดองกันไดหรือคูกรณีรองขอ พนักงานสอบสวนอาจจัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวกับผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดยอมความกัน
ใหพนักงานสอบสวนแจงนัดใหคูกรณีไดพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยยอมความกัน โดยอาจตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลทําการไกลเกลี่ยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได
ขอ ๕ ในการไกลเกลี่ยนอกจากคูกรณีทั้งสองฝายแลว ถามีเหตุจําเปนและสมควรก็ใหผูทํา
การไกล เกลี่ ย เรี ย กบุ ค คลในครอบครั ว หรื อ บุ คคลที่เ กี่ ย วข อ งดั ง กลา วมาให ความคิ ด เห็น หรือ ร ว ม
ไกลเกลี่ยดวยก็ไดแลวแตเหตุผลและความจําเปนแตละกรณี
เมื่อคูกรณีสามารถยอมความกันได และเงื่อนไขหรือขอตกลงยอมความไมฝาฝนตอกฎหมาย
และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ใหพนักงานเจาหนาที่ ผูจัดใหมีการไกลเกลี่ย
ทํ า สั ญ ญายอมความให แล ว เสนอสั ญ ญายอมความดั ง กล า วให พ นั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบ
พรอมคูกรณี ไปทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือ ถอนคํารองทุกขตอหนาพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห งพระราชบั ญ ญัติ คุม ครองผู ถูก กระทํ าด ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
การทําสัญญายอมความใหเปนไปตามแบบ คร. ๙ ทายระเบียบนี้
ขอ ๖ เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรองทุกข หรือมีการรองทุกขแทนแลว
หากพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเห็นสมควรจะดําเนินการไกลเกลี่ยใหคูกรณีไดยอมความกันก็ได
โดยใหนําความในขอ ๔ วรรคสองและขอ ๕ มาใชบังคับ
ในกรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ยังไมไดรองทุกขหรือไมประสงคจะรองทุกข
ใหดําเนินคดีกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว หากพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเห็นสมควร
และคูกรณียินยอมจะดําเนินการไกลเกลี่ยใหคูกรณีไดยอมความกันตามวรรคหนึ่งก็ได
หมวด ๒
บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข
ขอ ๗ ในระหวางสอบสวนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะยอมความ
หรือถอนคํารองทุกขในความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวไมวาจะเปนผลมาจากการไกลเกลี่ย
ยอมความหรือไม หากความปรากฏชัดวาเปนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขดวยความสมัครใจ
ของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว และไมอยูในอาณัติ ขมขู หรือหลอกลวงจากบุคคลใด
และผู ต อ งหาว า กระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว รั บ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข ตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ใหพนักงาน
สอบสวนจัดทําบัน ทึกขอตกลงเบื้องตน กอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข เพื่อ ใหผูตองหา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

วากระทํ าความรุน แรงในครอบครัว ปฏิบั ติต ามภายในระยะเวลาที่เ ห็น สมควร แต ตอ งไม เกิน กว า
อายุความฟอง แลวใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุน แรง
ในครอบครัว ลงลายมือชื่อ ตามแบบ คร. ๑๐ ทายระเบียบนี้
ในกรณีมีการแจงขอกลาวหาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวกระทําความผิดฐานทําราย
รางกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๕ ดวย และเปนกรรมเดียวกับ ขอกลาวหาวากระทํา
ความรุน แรงในครอบครัวและเปนบทที่มีโทษสูงสุด หากคูกรณีมีความประสงคที่จะยอมความกัน
ภายใตเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ก็ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรง
ในครอบครัวไดมีการยอมความกัน โดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความให
เมื่อทําบัน ทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแลวแตกรณี ใหพนักงานสอบสวนสงสําเนาใหศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจและพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบัน ทึกขอตกลงเบื้องตน ดังกลาว หากคดี
ดังกลาวอยูระหวางการขอผัดฟองก็แจงใหศาลที่อนุญาตใหผัดฟองทราบดวย
ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมายจากศูนยปฏิบัติการที่มีเขต
อํานาจทําการติดตามและสอดสอ งใหผูตองหาวากระทําความรุน แรงในครอบครัวปฏิบัติตามบัน ทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขตามที่พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจจัดทําขึ้น
ในการนี้ใ หพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีหนาที่ใ หคําแนะนําใหผูตองหาวากระทําความรุน แรง
ในครอบครัวปฏิบัติตามเงื่อนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาวไดตามสมควรแกกรณี
ขอ ๙ ในกรณีผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวจงใจฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขใหพนักงานเจาหนาที่รายงาน
ไปยังพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ หรือศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจแลวแตกรณี
ขอ ๑๐ เมื่อปรากฏวาผูตองหาวากระทําความรุน แรงในครอบครัวไดปฏิบัติตามเงื่อ นไข
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในบั นทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข
ใหพ นักงานสอบสวนสง สํา นวนการสอบสวนพรอมความเห็น ไปยั งพนั กงานอั ยการเพื่อ พิจารณา
สั่งโดยมิชักชา
ในกรณีที่ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ไมวาจะปรากฏจากการรายงานของพนักงาน
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

เจาหนาที่หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือพนักงานสอบสวนเห็นเอง ก็ใหพนักงาน
สอบสวนยกคดีดังกลาวขึ้นทําการสอบสวนโดยมิชักชา แลวสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
สํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาสั่ง
ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับอํานาจฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อนุสรณ วงศวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

121

คร. ๙
สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ระหวาง

.......................................................................

ผูเสียหาย

......................................................................

ผูตองหา

สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําขึ้นที่ .....................
............................................. ศูนยปฏิบัติการ/สถานีตํารวจ ............................................
วันที่.................... เดือน .........................................................พ.ศ. .......
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................นามสกุล…...................
เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ....... อายุ........ป สัญชาติ .....................
เชื้อชาติ.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่
............. หมูที่ ................ ตรอก/ซอย ...................... ถนน .........................ตําบล/แขวง
..................................... อํา เภอ/เขต .............................จัง หวัด .......................
รหัสไปรษณี ย .................... โทรศัพท ...............ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนให
ดํา เนิน คดีแ ก นาย/นาง/นางสาว/เด็ก ชาย/เด็ก หญิง ............................................
นามสกุล.................................... ในขอหากระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว
โดยรองทุกขไวที่ ....................................... เมื่อวันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ........
คดีหมายเลขที่ .........................ซึ่งเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปน
ผูเสียหายฝายหนึ่ง
นาย/นาง/นางสาว/เด็ กชาย/เด็กหญิง ..............................................
นามสกุล .............................. เกิด เมื่อวัน ที่....... เดือน...................... พ.ศ. ....
อายุ ......... ป สัญ ชาติ.................. เชื้อชาติ .................... ศาสนา..........................
อาชี พ.............................. ที่ อยู ป จ จุ บั น บ า นเลขที่. .......... หมู ที่ ......... ตรอก/ซอย
....................... ถนน ............................ ตําบล/แขวง .......................อํา เภอ/เขต
..................... จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ......................
ซึ่งเปนผูต องหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูต องหาอีกฝายหนึง่
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๒
โดยวันนีเ้ วลา......... นาฬิกา ทั้งสองฝายไดมาพบ นาย/นาง/นางสาว
........................................................... นามสกุล.......................................................
ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวน
ทั้งสองฝายแจงวาไดตกลงประนีประนอมยอมความกันไดในปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว และใหทําสัญญายอมความให มีสาระสําคัญ ดังนี้
ฝายผูตองหาตกลงวา...............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ฝ า ยผู เ สี ย หายตกลงว า จะไม ก ระทํ า การอั น เป น เหตุ ก ระตุ น ให เ กิ ด การใช
ความรุนแรงในครอบครัว และถาฝายผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายอมความครบถวน
จะไปทํ า การถอนคํ า ร องทุ ก ข หรือ ยอมความต อ พนั ก งานสอบสวน ไม ติ ด ใจดํ า เนิ น คดี กั บ
ฝายผูตองหาอีกตอไป
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวน เห็นวาขอตกลงสัญญายอมความ
ไมฝ า ฝ น ต อ กฎหมาย และความสงบเรี ยบร อยและศีล ธรรมอั น ดี ข องประชาชนจึง ทํ า สั ญ ญา
ยอมความให ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหง พระราชบัญ ญัติคุมครองผูถูกกระทํ าดว ยความ
รุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดอานสาระสําคัญในสัญญายอมความใหทั้งสองฝายฟง
เขาใจตรงกันแลว จึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ........................................................... ผูเสียหาย
(..........................................................)
ลงชื่อ ........................................................... ผูตองหา
(..........................................................)
ลงชื่อ .................................................... พนักงานเจาหนาที่
/พนักงานสอบสวน
(..........................................................)

หมายเหตุ: สัญญายอมความนีเ้ ปนสัญญายอมความในคดีอาญา มิใชสัญญาประนีประนอม
ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คูค วามไมอาจ
นําไปฟองรองทางแพงได

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๓

คร. ๑๐

บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ ถอนคํารองทุกข
คดีความรุนแรงในครอบครัว ในชั้นสอบสวน
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

ระหวาง

.......................................................................

ผูเสียหาย

......................................................................

ผูตองหา

บันทึกนี้ทําที.่ ............................................................................................................
วันที่ ............... เดือน ......................................................... พ.ศ. ..........
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................นามสกุล….................
เกิดวันที่ ........ เดือน.......................พ.ศ. ....... อายุ.............ป สัญชาติ............................
เชื้อชาติ.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่
..............หมูที่....... ตรอก/ซอย...................ถนน.....................ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต......................จังหวัด............. รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............
ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนใหดําเนินคดีแก นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
....................................นามสกุล.................................ในขอหากระทําความผิดฐานกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวโดยรองทุกขไวที่ ....................................................................
เมื่อวันที่ .......................... เดือน ................... พ.ศ. ........ คดีหมายเลขที่ .......................
ซึ่งเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูเสียหายฝายหนึ่ง
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็ กหญิง ...........................................
นามสกุ ล.......................................... เกิดเมื่อวันที่....... เดือน....................... พ.ศ. ....
อายุ ...... ป สัญชาติ.............. เชื้อชาติ................... ศาสนา................. อาชีพ....................
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่............หมูที่.... ตรอก/ซอย ....................... ถนน ............................
ตํา บล/แขวง .......................อํ า เภอ/เขต ..................... จั ง หวัด ..........................
รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท .................. ซึ่งเปนผูตองหาวากระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหนึ่ง
โดยวัน นี้เวลา................................นาฬิกา ทั้ง สองฝา ยไดมาพบพนักงาน
สอบสวนและขอให พนั กงานสอบสวนทํา บัน ทึกขอตกลงเบื้องต น กอนการยอมความ
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๔

ถอนคํา รอ งทุก ข ดว ยสมัค รใจทั้ ง สองฝาย โดยฝายผูตองหายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งหรือหลายขอ ดังนี้
๑. ยอมรับการบําบัดรักษาอาการปวยหรือตามแพทยสั่งที่..............................
๒. ยอมเขารับการฟนฟูอาการปวยหรือตามแพทยสั่งที่..................................
๓. ยอมให เ งิ น ช ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข แ ก ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัวเปนจํานวน.....................................บาท
๔. จะไมเสพสุราหรือสิ่งเสพติดหรือกระทํา..................................................
อันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว
๕. ยอมใหคุมความประพฤติโดย...............................................................
๖. ทํางานบริการสาธารณะโดย..................................................................
๗. ยอมทําทัณฑบนโดย...........................................................................
๘. อื่ น ๆ (ที่ ไม ขัดต อสิ ทธิ ขั้ นพื้ นฐานหรือความสงบเรียบร อยและศี ลธรรมอั นดี ของ
ประชาชน)
ผู เ สี ยหายซึ่ง ถู กกระทํา ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว เข า ใจและยิ น ยอมให
ผูกระทําความรุน แรงใหค รอบครัว รับเงื่อนไขดังกลาว เมื่อผูกระทํ าความรุ นแรงในครอบครัว
ปฏิบัติ ต ามเงื่อ นไขครบถ ว นภายในระยะเวลา.......................เดื อ น........................ป
ผูเสียหายซึ่งถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีเจตนายอมความหรือถอนคํารองทุกขและ
ใหมีผลตามกฎหมายทันทีตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พนักงานสอบสวนไดอานขอความในบันทึกขอตกลงเบื้องตนใหขาพเจาทั้งสองฝาย
ทราบและเขาใจแลว จึงไดลงลายมือชื่อไว
ลงชื่อ..........................................................ผูเสียหาย
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูตองหา/ถูกกลาวหา
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พนักงานผูทําบันทึกขอตกลง
(.........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน (ถามี)
(.........................................................)
หมายเหตุ : หากผูรับเงื่อนไขไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติฝาฝนเงื่อนไข พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
ยกคดีขึ้นสอบสวนตอไปไดตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ
ถอนคําร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสามและมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรียกว่า “ระเบีย บกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ก่ อ นการยอมความ ถอนคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ใ น
ชั้นสอบสวน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิ กแบบ คร. ๙ ท้ายระเบีย บกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่น คง
ของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ ถอนคําร้องทุกข์
ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้แบบ คร. ๙ ท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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คร. ๙
สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
.......................................................................

ผู้เสียหาย

ระหว่าง
......................................................................
ผู้ต้องหา
สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําขึ้นที่ .............................
............................................. ศูนย์ปฏิบัติการ/สถานีตํารวจ .................................................................
วันที่.................... เดือน .........................................................พ.ศ. .......
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.................................นามสกุล….......................
เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ....... อายุ.............ปี สัญชาติ ...............เชื้อชาติ.................
ศาสนา......................อาชีพ................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ............. หมู่ที่ ................
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ....................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต .............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ...............
ได้ร ้อ งทุก ข์ห รือ ได้มีก ารร้อ งทุก ข์แทนให้ดํา เนิน คดีแ ก่ นาย/นาง/นางสาว/เด็ก ชาย/เด็ก หญิง
............................................นามสกุล.................................... ในข้อหากระทําความผิดฐานกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว โดยร้องทุกข์ไว้ที่ ....................................................................................
เมื่อวันที่......... เดือน.......................... พ.ศ. ........ คดีหมายเลขที่.....................................................
ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเรียกว่า “ผู้เสียหาย” ฝ่ายหนึ่ง
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็ก หญิง.....................นามสกุล.........................
เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ....... อายุ.............ปี สัญชาติ ...............เชื้อชาติ.................
ศาสนา........................อาชีพ.................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ .............
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ..........................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ .............
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกว่า “ผู้ต้องหา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยวันนี้เวลา............. นาฬิกา ทั้งสองฝ่ายได้มาพบนาย/นาง/นางสาว ......................
นามสกุล...................... ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวน
ทั้งสองฝ่ายแจ้งว่าได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันได้ในปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และให้ทําสัญญายอมความให้มสี าระสําคัญ ดังนี้
ฝ่ายผู้ต้องหาตกลงว่า..................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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๒
ฝ่ า ยผู้ เ สี ย หายตกลงว่ า ถ้า ฝ่ ายผู้ต้ อ งหาได้ ป ฏิบั ติต ามเงื่ อ นไขสั ญ ญายอมความ
ครบถ้วนจะไปทําการถอนคําร้อ งทุก ข์ หรือยอมความต่อ พนักงานสอบสวน ไม่ติดใจดําเนินคดีกับ
ฝ่ายผู้ต้องหาอีกต่อไป
เมื่อ พนัก งานเจ้ าหน้าที่ หรื อพนั กงานสอบสวน เห็นว่าข้อตกลงสัญ ญายอมความ
ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงทําสัญญายอมความ
ให้ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้อ่านสาระสําคัญในสัญญายอมความให้ทั้งสองฝ่ายฟัง เข้าใจตรงกันแล้ว จึงให้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ........................................................... ผู้เสียหาย
(..........................................................)
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ต้องหา
(..........................................................)
ลงชื่อ ........................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่
(..........................................................) /พนักงานสอบสวน
หมายเหตุ : สัญญายอมความนี้เป็นสัญญายอมความในคดีอาญา มิใช่สัญญาประนีประนอม
ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
คู่ความไม่อาจนําไปฟ้องร้องทางแพ่งได้
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกวรรคสี่ของมาตรา ๑๒๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๔/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

“มาตรา ๑๒๔/๑ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการจดบันทึกคํารองทุกขในคดีที่ผูเสียหายเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป เวนแตมี
เหตุจําเปน ไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหบุคคลที่เด็กรองขอและพนักงานอัยการได
และเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ใหผูรับคํารองทุกข ตามมาตรา ๑๒๓
หรือมาตรา ๑๒๔ แลวแตกรณี บันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกคํารองทุกขดวย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๑๓๓ ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายอันมิใชความผิด
ที่เกิดจากการชุลมุนตอสู ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพยและปลนทรัพย
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการคาประเวณี
ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ความผิดตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจําคุก ซึ่งผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็ก
อายุ ไ ม เ กิ น สิบ แปดป ร อ งขอ การถามปากคํ า ผู เสี ย หายหรื อพยานที่ เ ป น เด็ ก อายุ ไ มเ กิ น สิ บ แปดป
ใหพนักงานสอบสวนแยกกระทําเปนสวนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และใหมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการถามปากคําเด็กนั้น
และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามปากคําเด็กคนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผล
กระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง ใหพนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหเปนการเฉพาะตามประเด็น คําถามของพนักงานสอบสวน โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของ
พนักงานสอบสวนและหามมิใหถามเด็กซ้ําซอนหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหเปน หนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตอ งแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจงใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กทราบถึง
สิทธิตามวรรคหนึ่งดวย”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๓ ตรี แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

“มาตรา ๑๓๓ ตรี ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหายหรือพยาน
ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปชี้ตัวบุคคลใด ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่
เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหบุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นตัวเด็ก โดยใหมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการชี้ตัวบุคคลนั้น
เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดและเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคล
ดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ในกรณีการชี้ตัวผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัว
ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหผูตองหาที่เปนเด็กนั้นเห็นตัวบุคคลที่จะทํา
การชี้ตัว”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๔/๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓๔/๒ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสอบสวน
ผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗๒ ตรี แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗๒ ตรี เวนแตในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปนพยาน ในการสืบพยานที่เปนเด็กอายุ
ไมเกินสิบแปดป ใหศาลจัดใหพยานอยูในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และศาลอาจปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ศาลเปนผูถามพยานเอง โดยแจงใหพยานนั้นทราบประเด็นและขอเท็จจริงซึ่งตองการสืบ
แลวใหพยานเบิกความในขอนั้น ๆ หรือศาลจะถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได
(๒) ใหคูความถาม ถามคาน หรือถามติงผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
ในการเบิกความของพยานดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหมีการถายทอดภาพและเสียงไปยังหอง
พิจารณาดวย และเปนหนาที่ของศาลที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหทราบ
กอนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถาศาลเห็นสมควรหรือถาพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป
หรือคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาจะเปนผลรายแกเด็ก

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

131

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถาไมอนุญาตตามที่รองขอ ใหศาลจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียงคําใหการของผูเสียหายหรือพยาน
ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปที่ไดบันทึกไวในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไตสวนมูลฟอง
ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ตอหนาคูความและในกรณีเชนนี้ใหถือสื่อภาพและเสียงคําใหการของพยาน
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคําเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล โดยใหคูความถามพยาน
เพิ่มเติม ถามคานหรือถามติงพยานได ทั้งนี้ เทาที่จําเปนและภายในขอบเขตที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ไมไดตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจําเปนอยางยิ่งใหศาลรับฟงสื่อ
ภาพและเสียงคําใหการของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไตสวนมูลฟองตาม
มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เสมือนหนึ่งเปนคําเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล และใหศาลรับฟง
ประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคํา การสืบพยาน และการชี้ตัวผูตองหาของผูเสียหายหรือพยาน
ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป รวมถึงการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ตองมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห บุค คลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการอยูรวมดวย โดยมุงหมายมิใหเด็กไดรับ
ผลกระทบทั้งทางรางกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม แตเนื่องจากการที่มิไดจํากัดประเภทคดี
ซึ่งมีความจําเปนตองใชวิธีการพิเศษอยางแทจริงไว จึงทําใหการดําเนินคดีบางประเภทเปนไปดวยความลาชา
โดยไมจําเปน ประกอบกับการถามปากคํามีความซ้ําซอนในแตละขั้นตอน ทําใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็ก
ไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติ ธรรมเกินสมควร ดังนั้น เพื่อใหการใชบังคับกฎหมายเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°
æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.

„Àâ ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÚÙ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙˆ
‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ
ª√–°“»«à“
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß
¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ ÛÙ ¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ûˆ ¡“µ√“ Û˘ ¡“µ√“ Ù¯
·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡
∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬
®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ¢‘ π÷È ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§ÿâ¡§√Õß‡¥Á° æ.». ÚıÙˆé
¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È Àâ„™â∫ß— §—∫‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥Àπ÷ßË √âÕ¬·ª¥ ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«—µ‘ ©∫—∫∑’Ë ÒÛÚ ≈ß«—π∑’Ë ÚÚ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÒı
(Ú) ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«—µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú˘Ù ≈ß«—π∑’Ë Ú˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÒı
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‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
ç‡¥Á°é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’Õ“¬ÿµË”°«à“ ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·µà‰¡à√«¡∂÷ßºŸâ∑’Ë∫√√≈ÿπ‘µ‘¿“«–
¥â«¬°“√ ¡√
ç‡¥Á°‡√à√àÕπé À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á°∑’Ë‰¡à¡’∫‘¥“¡“√¥“À√◊ÕºŸâª°§√ÕßÀ√◊Õ¡’·µà‰¡à‡≈’È¬ß¥ŸÀ√◊Õ
‰¡à “¡“√∂‡≈’È¬ß¥Ÿ‰¥â ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡¥Á°µâÕß‡√à√àÕπ‰ª„π∑’Ëµà“ßÊ À√◊Õ‡¥Á°∑’Ë¡’æƒµ‘°√√¡„™â™’«‘µ‡√à√àÕπ
®ππà“®–‡°‘¥Õ—πµ√“¬µàÕ «— ¥‘¿“æ¢Õßµπ
ç‡¥Á°°”æ√â“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á°∑’Ë∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“‡ ’¬™’«‘µ ‡¥Á°∑’Ë‰¡àª√“°Ø∫‘¥“¡“√¥“À√◊Õ
‰¡à “¡“√∂ ◊∫À“∫‘¥“¡“√¥“‰¥â
ç‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æ¬“°≈”∫“°é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π§√Õ∫§√—«¬“°®πÀ√◊Õ∫‘¥“¡“√¥“
À¬à“√â“ß ∑‘ßÈ √â“ß ∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß À√◊Õ·¬°°—πÕ¬Ÿ·à ≈–‰¥â√∫— §«“¡≈”∫“° À√◊Õ‡¥Á°∑’ËµÕâ ß√—∫¿“√–Àπâ“∑’Ë„π§√Õ∫§√—«
‡°‘π«—¬À√◊Õ°”≈—ß§«“¡ “¡“√∂·≈– µ‘ªí≠≠“ À√◊Õ‡¥Á°∑’Ë‰¡à “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õµ—«‡Õß‰¥â
ç‡¥Á°æ‘°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á°∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ¡Õß µ‘ªí≠≠“ À√◊Õ®‘µ„®
‰¡à«à“§«“¡∫°æ√àÕßπ—Èπ®–¡’¡“·µà°”‡π‘¥À√◊Õ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬À≈—ß
ç‡¥Á°∑’Ë‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√°√–∑”º‘¥é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á°∑’Ëª√–æƒµ‘µπ‰¡à ¡§«√ ‡¥Á°∑’Ëª√–°Õ∫
Õ“™’æÀ√◊Õ§∫À“ ¡“§¡°—∫∫ÿ§§≈∑’Ëπà“®–™—°π”‰ª„π∑“ß°√–∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬À√◊Õ¢—¥µàÕ»’≈∏√√¡Õ—π¥’
À√◊ÕÕ¬Ÿ„à π ¿“æ·«¥≈âÕ¡À√◊Õ ∂“π∑’ÕË π— Õ“®™—°π”‰ª„π∑“ß‡ ¬’ À“¬ ∑—ßÈ π’È µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
çπ—°‡√’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á°´÷ßË °”≈—ß√—∫°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“·≈–¡—∏¬¡»÷°…“
∑—Èßª√–‡¿∑ “¡—≠»÷°…“·≈–Õ“™’«»÷°…“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“Õ¬Ÿà„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞À√◊Õ‡Õ°™π
çπ—°»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á°´÷Ëß°”≈—ß√—∫°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“Õ¬Ÿà„π
∂“π»÷°…“¢Õß√—∞À√◊Õ‡Õ°™π
ç∫‘¥“¡“√¥“é À¡“¬§«“¡«à“ ∫‘¥“¡“√¥“¢Õß‡¥Á°‰¡à«à“®– ¡√ °—πÀ√◊Õ‰¡à
çºŸâª°§√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ∫‘¥“¡“√¥“ ºŸâÕπÿ∫“≈ ºŸâ√—∫∫ÿµ√∫ÿ≠∏√√¡ ·≈–ºŸâª°§√Õß
µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßæàÕ‡≈’¬È ß·¡à‡≈’¬È ß ºŸªâ °§√Õß «— ¥‘¿“æ
π“¬®â“ß µ≈Õ¥®π∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ´÷Ëß√—∫‡¥Á°‰«â„π§«“¡Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥ŸÀ√◊Õ´÷Ëß‡¥Á°Õ“»—¬Õ¬Ÿà¥â«¬
ç§√Õ∫§√—«Õÿª∂—¡¿åé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈∑’Ë√—∫‡¥Á°‰«âÕÿª°“√–‡≈’È¬ß¥ŸÕ¬à“ß∫ÿµ√
ç°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ‚¥¬¡‘™Õ∫é À¡“¬§«“¡«à“ °“√‰¡à„Àâ°“√Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ Õ∫√¡ —Ëß Õπ À√◊Õ
æ—≤π“‡¥Á°µ“¡¡“µ√∞“π¢—πÈ µË”∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ®ππà“®–‡°‘¥Õ—πµ√“¬·°à√“à ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®¢Õß‡¥Á°
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ç∑“√ÿ≥°√√¡é À¡“¬§«“¡«à“ °“√°√–∑”À√◊Õ≈–‡«âπ°“√°√–∑”¥â«¬ª√–°“√„¥Ê ®π‡ªìπ‡Àµÿ
„Àâ‡¥Á°‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬‡ √’¿“æÀ√◊Õ‡°‘¥Õ—πµ√“¬·°à√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„® °“√°√–∑”º‘¥∑“ß‡æ»µàÕ‡¥Á° °“√„™â‡¥Á°
„Àâ°√–∑”À√◊Õª√–æƒµ‘„π≈—°…≥–∑’Ëπà“®–‡ªìπÕ—πµ√“¬·°à√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®À√◊Õ¢—¥µàÕ°ÆÀ¡“¬À√◊Õ
»’≈∏√√¡Õ—π¥’ ∑—Èßπ’È ‰¡à«à“‡¥Á°®–¬‘π¬Õ¡À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡
ç ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®é À¡“¬§«“¡«à“ °“√§âπÀ“·≈–√«∫√«¡¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈·≈–π”¡“
«‘‡§√“–Àå«π‘ ®‘ ©—¬µ“¡À≈—°«‘™“°“√∑“ß ß— §¡ ß‡§√“–Àå ·æ∑¬å ®‘µ«‘∑¬“ °ÆÀ¡“¬ ·≈–À≈—°«‘™“°“√Õ◊πË
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∫ÿ§§≈·≈–§√Õ∫§√—«¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ
ç ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á°é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë√—∫‡≈’È¬ß·≈–æ—≤π“‡¥Á°∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘πÀ°ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
·≈–¡’®”π«πµ—ßÈ ·µàÀ°§π¢÷πÈ ‰ª ´÷ßË ‡¥Á°‰¡à‡°’¬Ë «¢âÕß‡ªìπ≠“µ‘°∫— ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ¥â ”‡π‘π°“√ ∂“π√—∫‡≈’¬È ß‡¥Á°
¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È ‰¡à√«¡∂÷ß ∂“πæ¬“∫“≈À√◊Õ‚√ß‡√’¬π∑—Èß¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π
ç ∂“π·√°√—∫é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë√—∫‡¥Á°‰«âÕÿª°“√–‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«‡æ◊ËÕ ◊∫‡ “–·≈–
æ‘π‘®‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—« ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥·π«∑“ß„π°“√ ß‡§√“–Àå·≈–§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡·°à‡¥Á°
·µà≈–√“¬
ç ∂“π ß‡§√“–Àåé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë„Àâ°“√Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ·≈–æ—≤π“‡¥Á°∑’Ë®”µâÕß‰¥â√—∫
°“√ ß‡§√“–Àå ´÷Ëß¡’®”π«πµ—Èß·µàÀ°§π¢÷Èπ‰ª
ç ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë„Àâ°“√»÷°…“ Õ∫√¡ Ωñ°Õ“™’æ ‡æ◊ËÕ·°â‰¢
§«“¡ª√–æƒµ‘ ∫”∫—¥ √—°…“ ·≈–øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ∑—Èß∑“ß¥â“π√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®·°à‡¥Á°∑’Ëæ÷ß‰¥â√—∫
°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ
ç ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë ‚√ß‡√’¬π ∂“∫—π À√◊Õ»Ÿπ¬å∑’Ë®—¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ
„Àâ°“√∫”∫—¥√—°…“ °“√øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ∑—Èß∑“ß¥â“π√à“ß°“¬·≈–®‘µ„® µ≈Õ¥®π°“√»÷°…“ ·π–·π«
·≈–°“√Ωñ°Õ∫√¡Õ“™’æ·°à‡¥Á°∑’Ë®”µâÕß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡ªìπ°√≥’æ‘‡»…
ç ∂“πæ‘π‘®é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“πæ‘π‘®·≈–§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
∂“πæ‘π‘®·≈–§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π®—ßÀ«—¥ ·≈– ∂“πæ‘π‘®·≈–§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π¢Õß·ºπ°
§¥’‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«„π»“≈®—ßÀ«—¥ ´÷Ëß®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß»“≈‡¬“«™π·≈–
§√Õ∫§√—«·≈–«‘∏’æ‘®“√≥“§¥’‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«
ç°Õß∑ÿπé À¡“¬§«“¡«à“ °Õß∑ÿπ§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°
ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·Ààß™“µ‘
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çæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëß√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
çºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥é À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßºŸ«â “à √“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–ºŸ´â ß÷Ë ‰¥â√∫— ¡Õ∫À¡“¬
®“°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
çª≈—¥°√–∑√«ßé À¡“¬§«“¡«à“ ª≈—¥°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å
·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°ª≈—¥°√–∑√«ß
ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ı „Àâ»“≈∑’Ë¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“æ‘æ“°…“§¥’‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
°“√®—¥µ—Èß»“≈‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«·≈–«‘∏’æ‘®“√≥“§¥’‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—« ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“
æ‘æ“°…“§¥’µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‡«âπ·µà„π®—ßÀ«—¥„¥¬—ß¡‘‰¥â‡ªî¥∑”°“√»“≈‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«À√◊Õ
·ºπ°§¥’‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«¢÷Èπ„π»“≈®—ßÀ«—¥ „Àâ»“≈®—ßÀ«—¥¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“æ‘æ“°…“§¥’µ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ˆ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å √—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡
√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ√—∞¡πµ√’·µà≈–°√–∑√«ß¡’Õ”π“®·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë°—∫
ÕÕ°°Æ°√–∑√«ßÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∑—Èßπ’È „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß
°√–∑√«ßπ—Èπ
°Æ°√–∑√«ßÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â
À¡«¥ Ò
§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°
¡“µ√“ ˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·Ààß™“µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ª≈—¥°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–
§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√ ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ª≈—¥°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡
ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ—¬°“√ Ÿß ÿ¥ ºŸâ∫—≠™“°“√µ”√«®·Ààß™“µ‘ Õ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß Õ∏‘∫¥’
°√¡æ—≤π“ —ß§¡·≈– «— ¥‘°“√ Õ∏‘∫¥’°√¡ ÿ¢¿“æ®‘µ Õ∏‘∫¥’ºŸâæ‘æ“°…“»“≈‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«°≈“ß
ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π ßà ‡ √‘¡ «— ¥‘¿“æ·≈–æ‘∑°— …å‡¥Á° ‡¬“«™π ºŸ¥â Õâ ¬‚Õ°“ §πæ‘°“√ ·≈–ºŸâ ßŸ Õ“¬ÿ
‡ªìπ°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß
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¢Õß¡πÿ…¬å·µàßµ—ßÈ ®“°ºŸ‡â ™’¬Ë «™“≠´÷ßË ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√ß“π∑’∑Ë ”„π«‘™“™’æ ß— §¡ ß‡§√“–Àå §√Ÿ ®‘µ«‘∑¬“
°ÆÀ¡“¬ ·æ∑¬å ‰¡àπâÕ¬°«à“‡®Á¥ªï«‘™“™’æ≈– Õß§π ‚¥¬®–µâÕß¡’ºŸâ·∑π®“°¿“§‡Õ°™πÕ¬à“ßπâÕ¬
«‘™“™’æ≈–Àπ÷Ëß§π ·≈–·µàßµ—Èß®“°ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å´÷Ëß¡’º≈ß“π‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å„π¥â“π «— ¥‘°“√‡¥Á°
¡“‰¡àπâÕ¬°«à“‡®Á¥ªïÕ’° Õß§π ‚¥¬¡’√Õßª≈—¥°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å´÷Ëß
ª≈—¥°√–∑√«ß¡Õ∫À¡“¬‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕß‡ªìπ µ√’‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß„π “¡
§≥–°√√¡°“√®–·µàßµ—ßÈ ¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ ß— §¡·≈–§«“¡¡—πË §ß¢Õß¡πÿ…¬å‰¡à‡°‘π
Õß§π‡ªìπºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√°Á‰¥â
¡“µ√“ ¯ „Àâ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ∑”Àπâ“∑’Ë
‡ªìπ ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‚¥¬„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ªØ‘∫—µ‘ß“π∏ÿ√°“√∑—Ë«‰ª¢Õß§≥–°√√¡°“√
(Ú) ª√– “πß“π·≈–√à«¡¡◊Õ°—∫ à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ·≈–‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√
¥”‡π‘πß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°
(Û) æ—≤π“√–∫∫ √Ÿª·∫∫ ·≈–«‘∏°’ “√ µ≈Õ¥®π„Àâ∫√‘°“√¥â“π ß‡§√“–Àå §ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ
·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°
(Ù) √«∫√«¡º≈°“√«‘‡§√“–Àå «‘®—¬ ¥”‡π‘π°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬
√«¡∑—Èß·ºπß“π„π°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°¢ÕßÀπà«¬ß“π
¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈â«√“¬ß“π„Àâ§≥–°√√¡°“√∑√“∫
(ı) ªØ‘∫—µ‘µ“¡¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√À√◊Õµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ ˘ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– “¡ªï
°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëßæâπ®“°µ”·Àπàß‡æ√“–§√∫«“√–Õ“®‰¥â√—∫°“√·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥â ·µàµâÕß
‰¡à‡°‘π Õß«“√–µ‘¥µàÕ°—π
¡“µ√“ Ò πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–µ“¡¡“µ√“ ˘ °√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤æ‘ πâ ®“°
µ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ
(Ò) µ“¬
(Ú) ≈“ÕÕ°
(Û) √—∞¡πµ√’„ÀâÕÕ°‡æ√“–∫°æ√àÕßÀ√◊Õ‰¡à ÿ®√‘µµàÕÀπâ“∑’Ë ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬À√◊Õ
À¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂

138

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 6
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

(Ù) ‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°
(ı) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬
(ˆ) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂
(˜) ¢“¥°“√ª√–™ÿ¡µ‘¥µàÕ°—π “¡§√—Èß‚¥¬‰¡à¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√
¡“µ√“ ÒÒ „π°√≥’∑°’Ë √√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤æ‘ πâ ®“°µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√– „Àâ√∞— ¡πµ√’·µàßµ—ßÈ
∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡™àπ‡¥’¬«°—πµ“¡¡“µ√“ ˜ ‡ªìπ°√√¡°“√·∑π ·≈–„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ß
µ”·Àπàß·∑πÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß°√√¡°“√´÷Ëßµπ·∑π
¡“µ√“ ÒÚ „π°√≥’∑°’Ë √√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤¥‘ ”√ßµ”·Àπàß§√∫«“√–·≈â« ·µà¬ß— ¡‘‰¥â¡°’ “√·µàßµ—ßÈ
°√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤„‘ À¡à „Àâ°√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤∑‘ æ’Ë πâ ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’‰Ë ªæ≈“ß°àÕπ
¡“µ√“ ÒÛ °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπÕâ ¬°«à“°÷ßË Àπ÷ßË ¢Õß®”π«π
°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥®÷ß‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡
„Àâª√–∏“π°√√¡°“√‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ „π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√‰¡à¡“ª√–™ÿ¡À√◊Õ
‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â„Àâ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ À“°√Õßª√–∏“π‰¡à¡“ª√–™ÿ¡
À√◊Õ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â„Àâ°√√¡°“√´÷Ëß¡“ª√–™ÿ¡‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡
°“√«‘π®‘ ©—¬™’¢È “¥¢Õß∑’ªË √–™ÿ¡„Àâ∂Õ◊ ‡ ¬’ ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷ßË „Àâ¡‡’ ¬’ ßÀπ÷ßË „π°“√≈ß§–·ππ
∂â“§–·ππ‡ ¬’ ß‡∑à“°—π„Àâª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥
¡“µ√“ ÒÙ §≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπµàÕ√—∞¡πµ√’‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬ ·ºπß“π ß∫ª√–¡“≥·≈–¡“µ√°“√„π°“√
ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(Ú) ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπµàÕ√—∞¡πµ√’„π°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß·≈–√–‡∫’¬∫‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘π’È
(Û) «“ß√–‡∫’¬∫‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß°√–∑√«ß°“√§≈—ß‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫‡ß‘π °“√®à“¬‡ß‘π
°“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘π ·≈–°“√®—¥À“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß°Õß∑ÿπ
(Ù) «“ß√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ Ù˜
(ı) «“ßÀ≈—°‡°≥±å„π°“√·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
(ˆ) „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ·≈–ª√– “πß“π·°àÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“π
°“√»÷°…“ °“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á° √«¡∑—Èß¡’Õ”π“®‡¢â“‰ª
µ√«® Õ∫„π ∂“π√—∫‡≈’¬È ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ ∂“πæ—≤π“
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·≈–øóôπøŸ ∂“πæ‘π‘® À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡
§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°∑—Èß¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π
(˜) µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘πº≈·≈–µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√§ÿ¡â §√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
·≈–§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥ √«¡∑—Èß„Àâ§”·π–π”·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“
°“√ ß‡§√“–Àå §ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ßà ‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–√–¥—∫®—ßÀ«—¥
(¯) ¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥∑’‡Ë °’Ë¬«°—∫°“√ ß‡§√“–Àå §ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ßà ‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°
¡“µ√“ Òı §≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√
µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬
„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ÒÛ ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π
‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ Òˆ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ«à“√“™°“√
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ª≈—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√ ºŸâ·∑π
”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ºŸ·â ∑π ”π—°ß“πÕ—¬°“√ ßŸ ¥ÿ ºŸ·â ∑π°Õß∫—≠™“°“√µ”√«®π§√∫“≈
ºŸâ·∑π°√¡æ—≤π“ —ß§¡·≈– «— ¥‘°“√ ºŸâ·∑π»“≈‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«°≈“ß ºŸâ·∑π ∂“πæ‘π‘®·≈–
§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ºŸâ·∑π ”π—°ß“π àß‡ √‘¡ «— ¥‘¿“æ·≈–æ‘∑—°…å‡¥Á° ‡¬“«™π
ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ §πæ‘°“√ ·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°æ—≤π“™ÿ¡™π ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°°“√»÷°…“
ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°Õπ“¡—¬ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°°“√·æ∑¬å ‡ªìπ°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
´÷ËßºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·µàßµ—Èß®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠´÷Ëß¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√ß“π∑’Ë∑”„π«‘™“™’æ
—ß§¡ ß‡§√“–Àå §√Ÿ ®‘µ«‘∑¬“ °ÆÀ¡“¬ ·æ∑¬å «‘™“™’æ≈– Õß§π‚¥¬®–µâÕß¡’ºŸâ·∑π®“°¿“§‡Õ°™π
Õ¬à“ßπâÕ¬«‘™“™’æ≈–Àπ÷Ëß§π ·≈–·µàßµ—Èß®“°ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π «— ¥‘°“√‡¥Á°Õ’° Õß§π ‚¥¬¡’
ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° «— ¥‘°“√ —ß§¡ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕß‡ªìπ µ√’‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß„π “¡
§≥–°√√¡°“√§ÿ¡â §√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√®–·µàßµ—ßÈ ¢â“√“™°“√„π ”π—° «— ¥‘°“√ ß— §¡‰¡à‡°‘π
Õß§π‡ªìπºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√°Á‰¥â
¡“µ√“ Ò˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥ ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ‡ªìπ
ª√–∏“π°√√¡°“√ √ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥´÷Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π
°√√¡°“√ Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥ æ—≤π“°“√®—ßÀ«—¥ ·√ßß“π®—ßÀ«—¥ ºŸÕâ ”π«¬°“√‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ π“¬·æ∑¬å
“∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ ºŸâ∫—ß§—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥ ºŸâ·∑π»“≈‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«®—ßÀ«—¥ À√◊Õ
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ºŸ·â ∑π»“≈®—ßÀ«—¥ „π°√≥’∑®’Ë ß— À«—¥π—πÈ ‰¡à¡»’ “≈‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—« ºŸ·â ∑π ∂“πæ‘π®‘ ·≈–§ÿ¡â §√Õß‡¥Á°
·≈–‡¬“«™π®—ßÀ«—¥ À√◊ÕºŸâ·∑π°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡´÷Ëß·µàßµ—Èß®“°¢â“√“™°“√„π®—ßÀ«—¥„π°√≥’∑’Ë®—ßÀ«—¥π—Èπ
‰¡à¡’ ∂“πæ‘π®‘ π“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√ «à π®—ßÀ«—¥ ‡ªìπ°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤´‘ ß÷Ë ºŸ«â “à √“™°“√
®—ßÀ«—¥·µàßµ—Èß®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠´÷Ëß¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√ß“π∑’Ë∑”„π«‘™“™’æ —ß§¡ ß‡§√“–Àå §√Ÿ ®‘µ«‘∑¬“
°ÆÀ¡“¬ ·æ∑¬å «‘™“™’æ≈– Õß§π ‚¥¬®–µâÕß¡’ºŸâ·∑π®“°¿“§‡Õ°™πÕ¬à“ßπâÕ¬«‘™“™’æ≈–Àπ÷Ëß§π
·≈–·µàßµ—Èß®“°ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π «— ¥‘°“√‡¥Á°Õ’° Õß§π ‚¥¬¡’æ—≤π“ —ß§¡·≈– «— ¥‘°“√®—ßÀ«—¥
‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕß‡ªìπ µ√’‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß„π “¡
§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥®–·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π®—ßÀ«—¥π—Èπ‰¡à‡°‘π Õß§π‡ªìπºŸâ™à«¬
‡≈¢“πÿ°“√°Á‰¥â
¡“µ√“ Ò¯ „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ¡‘ “µ√“ ˘ ¡“µ√“ Ò ¡“µ√“ ÒÒ ·≈–¡“µ√“ ÒÚ ¡“„™â∫ß— §—∫
°—∫°“√¥”√ßµ”·Àπàß °“√æâπ®“°µ”·Àπàß °“√·µàßµ—ßÈ °√√¡°“√·∑π ·≈–°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’¢Ë Õß°√√¡°“√
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡¡“µ√“ Òˆ ·≈–¡“µ√“ Ò˜ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ‡«âπ·µàÕ”π“®¢Õß√—∞¡πµ√’µ“¡¡“µ√“
Ò (Û) ·≈–¡“µ√“ ÒÒ „Àâ‡ªìπÕ”π“®¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
·≈â«·µà°√≥’
¡“µ√“ Ò˘ „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ÒÛ ·≈–¡“µ√“ Òı ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫°“√ª√–™ÿ¡·≈–
°“√·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–
§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ Ú §≥–°√√¡°“√§ÿ¡â §√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–§≥–°√√¡°“√§ÿ¡â §√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥
¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπµàÕ§≥–°√√¡°“√‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬ ·ºπß“π ß∫ª√–¡“≥ ·≈–¡“µ√°“√
„π°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(Ú) „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ·≈–ª√– “πß“π·°àÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“π
°“√»÷°…“ °“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á° √«¡∑—Èß¡’Õ”π“®‡¢â“‰ª
µ√«® Õ∫„π ∂“π√—∫‡≈’¬È ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ ∂“πæ—≤π“
·≈–øóôπøŸ ∂“πæ‘π‘® À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡
§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π¿“¬„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊Õ‡¢µ®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’
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(Û) °”Àπ¥·π«∑“ß°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°
„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊Õ‡¢µ®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’
(Ù) ®—¥À“∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°„π‡¢µ
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊Õ‡¢µ®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ·≈–√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥À“∑ÿπ ·≈–
°“√®—¥°“√∑ÿπµàÕ§≥–°√√¡°“√·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπ
(ı) µ√«® Õ∫À√◊Õ‡√’¬°∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡“™’È·®ß°√≥’¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ‡¥Á°‚¥¬¡‘™Õ∫
(ˆ) ‡√’¬°‡Õ° “√À√◊Õæ¬“πÀ≈—°∞“π„¥Ê À√◊Õ¢Õ§”™’È·®ß®“°ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√
«‘π‘®©—¬„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(˜) µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘πº≈·≈–µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ ß‡§√“–Àå ·≈– àß‡ √‘¡
§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ·≈â«√“¬ß“πº≈µàÕ§≥–°√√¡°“√
(¯) ¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ ÚÒ „π°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’µË “¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È Àâ°√√¡°“√·≈–Õπÿ°√√¡°“√‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π
µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
À¡«¥ Ú
°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ‡¥Á°
¡“µ√“ ÚÚ °“√ªØ‘∫µ— µ‘ Õà ‡¥Á°‰¡à«“à °√≥’„¥ „Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå ßŸ ¥ÿ ¢Õß‡¥Á°‡ªìπ ”§—≠·≈–
‰¡à„Àâ¡’°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘‚¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡
°“√°√–∑”„¥‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õß‡¥Á° À√◊Õ‡ªìπ°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘‚¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡
µàÕ‡¥Á°À√◊Õ‰¡à „Àâæ‘®“√≥“µ“¡·π«∑“ß∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ÚÛ ºŸâª°§√ÕßµâÕß„Àâ°“√Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ Õ∫√¡ —Ëß Õπ ·≈–æ—≤π“‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡
ª°§√Õß¥Ÿ·≈¢Õßµπµ“¡ ¡§«√·°à¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡·Ààß∑âÕß∂‘Ëπ ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß
‰¡àµË”°«à“¡“µ√∞“π¢—πÈ µË”µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß·≈–µâÕß§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°∑’ÕË ¬Ÿ„à π§«“¡ª°§√Õß
¥Ÿ·≈¢Õßµπ¡‘„Àâµ°Õ¬Ÿà„π¿“«–Õ—ππà“®–‡°‘¥Õ—πµ√“¬·°à√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®
¡“µ√“ ÚÙ ª≈—¥°√–∑√«ß ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ºŸâÕ”π«¬°“√‡¢µ π“¬Õ”‡¿Õ ª≈—¥Õ”‡¿Õ
ºŸ‡â ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ßË Õ”‡¿Õ À√◊ÕºŸ∫â √‘À“√Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ¡’Àπâ“∑’§Ë ¡ÿâ §√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°
∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ ‰¡à«à“‡¥Á°®–¡’ºŸâª°§√ÕßÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ √«¡∑—Èß¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈·≈–
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µ√«® Õ∫ ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ∂“πæ—≤π“
·≈–øóπô øŸ ·≈– ∂“πæ‘π®‘ ∑’µË ß—È Õ¬Ÿ„à π‡¢µÕ”π“® ·≈â«√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫µàÕ§≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√
§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ËÕ∑√“∫ ·≈–
„Àâ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ Úı ºŸâª°§√ÕßµâÕß‰¡à°√–∑”°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∑Õ¥∑‘ßÈ ‡¥Á°‰«â„π ∂“π√—∫‡≈’¬È ß‡¥Á°À√◊Õ ∂“πæ¬“∫“≈À√◊Õ‰«â°∫— ∫ÿ§§≈∑’√Ë ∫— ®â“ß‡≈’¬È ß‡¥Á°À√◊Õ
∑’Ë “∏“√≥–À√◊Õ ∂“π∑’Ë„¥ ‚¥¬‡®µπ“∑’Ë®–‰¡à√—∫‡¥Á°°≈—∫§◊π
(Ú) ≈–∑‘ßÈ ‡¥Á°‰«â ≥ ∂“π∑’„Ë ¥Ê ‚¥¬‰¡à®¥— „Àâ¡°’ “√ªÑÕß°—π¥Ÿ·≈ «— ¥‘¿“æÀ√◊Õ„Àâ°“√‡≈’¬È ß¥Ÿ
∑’Ë‡À¡“– ¡
(Û) ®ß„®À√◊Õ≈–‡≈¬‰¡à„Àâ ß‘Ë ∑’®Ë ”‡ªìπ·°à°“√¥”√ß™’«µ‘ À√◊Õ ¢ÿ ¿“æÕπ“¡—¬®ππà“®–‡°‘¥Õ—πµ√“¬
·°à√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®¢Õß‡¥Á°
(Ù) ªØ‘∫—µ‘µàÕ‡¥Á°„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ°“√¢—¥¢«“ß°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µÀ√◊Õæ—≤π“°“√¢Õß‡¥Á°
(ı) ªØ‘∫—µ‘µàÕ‡¥Á°„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ‚¥¬¡‘™Õ∫
¡“µ√“ Úˆ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ ‰¡à«à“‡¥Á°®–¬‘π¬Õ¡À√◊Õ‰¡à Àâ“¡¡‘„Àâ
ºŸâ„¥°√–∑”°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °√–∑”À√◊Õ≈–‡«âπ°“√°√–∑”Õ—π‡ªìπ°“√∑“√ÿ≥°√√¡µàÕ√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®¢Õß‡¥Á°
(Ú) ®ß„®À√◊Õ≈–‡≈¬‰¡à„Àâ ‘Ëß®”‡ªìπ·°à°“√¥”√ß™’«‘µÀ√◊Õ°“√√—°…“æ¬“∫“≈·°à‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π
§«“¡¥Ÿ·≈¢Õßµπ ®ππà“®–‡°‘¥Õ—πµ√“¬·°à√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®¢Õß‡¥Á°
(Û) ∫—ß§—∫ ¢Ÿà‡¢Á≠ ™—°®Ÿß àß‡ √‘¡ À√◊Õ¬‘π¬Õ¡„Àâ‡¥Á°ª√–æƒµ‘µπ‰¡à ¡§«√À√◊Õπà“®–∑”„Àâ
‡¥Á°¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√°√–∑”º‘¥
(Ù) ‚¶…≥“∑“ß Õ◊Ë ¡«≈™πÀ√◊Õ‡º¬·æ√à¥«â ¬ª√–°“√„¥ ‡æ◊ÕË √—∫‡¥Á°À√◊Õ¬°‡¥Á°„Àâ·°à∫§ÿ §≈Õ◊πË
∑’Ë¡‘„™à≠“µ‘¢Õß‡¥Á° ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√°√–∑”¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°∑“ß√“™°“√·≈â«
(ı) ∫—ß§—∫ ¢Ÿà‡¢Á≠ ™—°®Ÿß àß‡ √‘¡ ¬‘π¬Õ¡ À√◊Õ°√–∑”¥â«¬ª√–°“√„¥„Àâ‡¥Á°‰ª‡ªìπ¢Õ∑“π
‡¥Á°‡√à√àÕπ À√◊Õ„™â‡¥Á°‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√¢Õ∑“πÀ√◊Õ°“√°√–∑”º‘¥ À√◊Õ°√–∑”¥â«¬ª√–°“√„¥Õ—π‡ªìπ
°“√· «ßÀ“ª√–‚¬™πå‚¥¬¡‘™Õ∫®“°‡¥Á°
(ˆ) „™â ®â“ß À√◊Õ«“π‡¥Á°„Àâ∑”ß“πÀ√◊Õ°√–∑”°“√Õ—πÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬·°à√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®
¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ À√◊Õ¢—¥¢«“ßµàÕæ—≤π“°“√¢Õß‡¥Á°

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

143

‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 11
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

(˜) ∫—ß§—∫ ¢Ÿà‡¢Á≠ „™â ™—°®Ÿß ¬ÿ¬ß àß‡ √‘¡ À√◊Õ¬‘π¬Õ¡„Àâ‡¥Á°‡≈àπ°’Ã“À√◊Õ„Àâ°√–∑”°“√„¥
‡æ◊ÕË · «ßÀ“ª√–‚¬™πå∑“ß°“√§â“Õ—π¡’≈°— …≥–‡ªìπ°“√¢—¥¢«“ßµàÕ°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µÀ√◊Õæ—≤π“°“√¢Õß‡¥Á°
À√◊Õ¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√∑“√ÿ≥°√√¡µàÕ‡¥Á°
(¯) „™â À √◊ Õ ¬‘ π ¬Õ¡„Àâ ‡ ¥Á ° ‡≈à π °“√æπ— π ‰¡à «à “ ™π‘ ¥ „¥À√◊ Õ ‡¢â “ ‰ª„π ∂“π∑’Ë ‡ ≈à π °“√æπ— π
∂“π§â“ª√–‡«≥’ À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’ËÀâ“¡¡‘„Àâ‡¥Á°‡¢â“
(˘) ∫—ß§—∫ ¢Ÿà‡¢Á≠ „™â ™—°®Ÿß ¬ÿ¬ß àß‡ √‘¡ À√◊Õ¬‘π¬Õ¡„Àâ‡¥Á°· ¥ßÀ√◊Õ°√–∑”°“√Õ—π¡’
≈—°…≥–≈“¡°Õπ“®“√ ‰¡à«à“®–‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷Ëß§à“µÕ∫·∑πÀ√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√„¥
(Ò) ®”Àπà“¬ ·≈°‡ª≈’Ë¬π À√◊Õ„Àâ ÿ√“À√◊Õ∫ÿÀ√’Ë·°à‡¥Á° ‡«âπ·µà°“√ªØ‘∫—µ‘∑“ß°“√·æ∑¬å
∂â“°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷ßË ¡’‚∑…µ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊πË ∑’ÀË π—°°«à“°Á„Àâ≈ß‚∑…µ“¡°ÆÀ¡“¬π—πÈ
¡“µ√“ Ú˜ Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥‚¶…≥“À√◊Õ‡º¬·æ√à∑“ß ◊ËÕ¡«≈™πÀ√◊Õ ◊ËÕ “√ π‡∑»ª√–‡¿∑„¥
´÷ßË ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’¬Ë «°—∫µ—«‡¥Á°À√◊ÕºŸªâ °§√Õß ‚¥¬‡®µπ“∑’®Ë –∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ¬’ À“¬·°à®µ‘ „® ™◊ÕË ‡ ¬’ ß ‡°’¬√µ‘§≥
ÿ
À√◊Õ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ„¥¢Õß‡¥Á° À√◊Õ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“ª√–‚¬™πå ”À√—∫µπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ‚¥¬¡‘™Õ∫
¡“µ√“ Ú¯ „π°√≥’ºŸâª°§√Õßµ°Õ¬Ÿà„π ¿“æ‰¡àÕ“®„Àâ°“√Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ Õ∫√¡ —Ëß Õπ
·≈–æ—≤π“‡¥Á°‰¥â‰¡à«à“¥â«¬‡Àµÿ„¥ À√◊ÕºŸâª°§√Õß°√–∑”°“√„¥Õ—ππà“®–‡°‘¥Õ—πµ√“¬µàÕ «— ¥‘¿“æÀ√◊Õ
¢—¥¢«“ßµàÕ§«“¡‡®√‘≠‡µ‘∫‚µÀ√◊Õæ—≤π“°“√¢Õß‡¥Á°À√◊Õ„Àâ°“√‡≈’¬È ß¥Ÿ‚¥¬¡‘™Õ∫ À√◊Õ¡’‡Àµÿ®”‡ªìπÕ◊πË „¥
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á° À√◊ÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡¥Á°‰¥â√—∫Õ—πµ√“¬À√◊Õ
∂Ÿ°‡≈◊Õ°ªØ‘∫µ— ‚‘ ¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡ æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’µË Õâ ß¥”‡π‘π°“√„Àâ°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ Ú˘ ºŸ„â ¥æ∫‡ÀÁπ‡¥Á°µ°Õ¬Ÿ„à π ¿“æ®”µâÕß‰¥â√∫— °“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ
µ“¡À¡«¥ Û ·≈–À¡«¥ Ù ®–µâÕß„Àâ°“√™à«¬‡À≈◊Õ‡∫◊ÈÕßµâπ·≈–·®âßµàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë æπ—°ß“π
ΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õµ”√«® À√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ ‚¥¬¡‘™—°™â“
·æ∑¬å æ¬“∫“≈ π—°®‘µ«‘∑¬“ π—° —ß§¡ ß‡§√“–Àå À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë√—∫µ—«‡¥Á°‰«â
√—°…“æ¬“∫“≈ §√Ÿ Õ“®“√¬å À√◊Õπ“¬®â“ß ´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°∑’Ë‡ªìπ»‘…¬åÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß ®–µâÕß√“¬ß“π„Àâ
æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ À√◊Õæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß
À√◊Õµ”√«®∑√“∫‚¥¬¡‘™—°™â“ À“°‡ªìπ∑’Ëª√“°Ø™—¥À√◊Õπà“ ß —¬«à“‡¥Á°∂Ÿ°∑“√ÿ≥°√√¡À√◊Õ‡®Á∫ªÉ«¬
‡π◊ËÕß®“°°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ‚¥¬¡‘™Õ∫
°“√·®âßÀ√◊Õ°“√√“¬ß“πµ“¡¡“µ√“π’È ‡¡◊ËÕ‰¥â°√–∑”‚¥¬ ÿ®√‘µ¬àÕ¡‰¥â√—∫§«“¡§ÿâ¡§√Õß·≈–
‰¡àµâÕß√—∫º‘¥∑—Èß∑“ß·æàß ∑“ßÕ“≠“À√◊Õ∑“ßª°§√Õß
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‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 12
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

¡“µ√“ Û ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡
À¡«¥ Û ·≈–À¡«¥ Ù ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡¢â“‰ª„π‡§À ∂“π ∂“π∑’Ë„¥Ê À√◊Õ¬“πæ“Àπ–„¥Ê „π√–À«à“ß‡«≈“æ√–Õ“∑‘µ¬å¢÷Èπ
∂÷ßæ√–Õ“∑‘µ¬åµ°‡æ◊ËÕµ√«®§âπ „π°√≥’¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“¡’°“√°√–∑”∑“√ÿ≥°√√¡‡¥Á° ¡’°“√°—°¢—ß
À√◊Õ‡≈’È¬ß¥Ÿ‚¥¬¡‘™Õ∫ ·µà„π°√≥’¡’‡ÀµÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ«à“À“°‰¡à¥”‡π‘π°“√„π∑—π∑’‡¥Á°Õ“®‰¥â√—∫Õ—πµ√“¬
·°à√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„® À√◊Õ∂Ÿ°π”æ“‰ª ∂“π∑’ËÕ◊Ëπ´÷Ëß¬“°·°à°“√µ‘¥µ“¡™à«¬‡À≈◊Õ °Á„Àâ¡’Õ”π“®‡¢â“‰ª
„π‡«≈“¿“¬À≈—ßæ√–Õ“∑‘µ¬åµ°‰¥â
(Ú) ´—°∂“¡‡¥Á°‡¡◊ÕË ¡’‡ÀµÿÕπ— §«√ ß ¬— «à“‡¥Á°®”µâÕß‰¥â√∫— °“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ
„π°√≥’®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à°“√ ß‡§√“–Àå·≈–§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°Õ“®π”µ—«‡¥Á°‰ª¬—ß∑’Ë∑”°“√
¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ‡æ◊ËÕ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—« √«¡∑—Èß∫ÿ§§≈∑’Ë‡¥Á°Õ“»—¬Õ¬Ÿà ∑—Èßπ’È
®–µâÕß°√–∑”‚¥¬¡‘™—°™â“ ·µà‰¡à«à“°√≥’„¥®–°—°µ—«‡¥Á°‰«âπ“π‡°‘π°«à“ ‘∫ Õß™—Ë«‚¡ß‰¡à‰¥â ‡¡◊ËÕæâπ
√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“«„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡ (ˆ) √–À«à“ß∑’Ë‡¥Á°Õ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈®–µâÕß„Àâ°“√Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ·≈–
À“°‡®Á∫ªÉ«¬®–µâÕß„Àâ°“√√—°…“æ¬“∫“≈
(Û) ¡’Àπ—ß ◊Õ‡√’¬°ºŸâª°§√Õß À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥¡“„Àâ∂âÕ¬§”À√◊Õ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫ ¿“æ
§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà §«“¡ª√–æƒµ‘ ÿ¢¿“æ ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—«¢Õß‡¥Á°
(Ù) ÕÕ°§” —Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâºŸâª°§√Õß¢Õß‡¥Á° π“¬®â“ßÀ√◊ÕºŸâª√–°Õ∫°“√ ‡®â“¢ÕßÀ√◊Õ
ºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“π∑’Ë∑’Ë‡¥Á°∑”ß“πÀ√◊Õ‡§¬∑”ß“π Õ“»—¬À√◊Õ‡§¬Õ“»—¬Õ¬Ÿà ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√ÕßÀ√◊Õ
ºŸâ¥Ÿ·≈ ∂“π»÷°…“∑’Ë‡¥Á°°”≈—ß»÷°…“À√◊Õ‡§¬»÷°…“ À√◊ÕºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ àß‡Õ° “√À√◊ÕÀ≈—°∞“π
‡°’Ë¬«°—∫ ¿“æ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà °“√»÷°…“ °“√∑”ß“π À√◊Õ§«“¡ª√–æƒµ‘¢Õß‡¥Á°¡“„Àâ
(ı) ‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬¢ÕßºŸªâ °§√Õß ∂“π∑’ªË √–°Õ∫°“√¢Õßπ“¬®â“ß¢Õß‡¥Á° ∂“π»÷°…“
¢Õß‡¥Á° À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë‡¥Á°¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß¥â«¬ „π√–À«à“ß‡«≈“æ√–Õ“∑‘µ¬å¢÷Èπ∂÷ßæ√–Õ“∑‘µ¬åµ°‡æ◊ËÕ
Õ∫∂“¡∫ÿ§§≈∑’ÕË ¬Ÿ„à π∑’πË π—È Ê ·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈À√◊ÕÀ≈—°∞“π‡°’¬Ë «°—∫ ¿“æ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà §«“¡ ¡— æ—π∏å
„π§√Õ∫§√—« °“√‡≈’È¬ß¥Ÿ Õÿªπ‘ —¬ ·≈–§«“¡ª√–æƒµ‘¢Õß‡¥Á°
(ˆ) ¡Õ∫µ—«‡¥Á°„Àâ·°àºŸâª°§√Õßæ√âÕ¡°—∫·π–π”À√◊Õµ—°‡µ◊ÕπºŸâª°§√Õß„Àâ¥Ÿ·≈·≈–Õÿª°“√–
‡≈’È¬ß¥Ÿ‡¥Á°„π∑“ß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¥Á°‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π∑“ß∑’Ë‡À¡“– ¡
(˜) ∑”√“¬ß“π‡°’¬Ë «°—∫µ—«‡¥Á°‡æ◊ÕË ¡Õ∫„Àâ·°à ∂“π·√°√—∫„π°√≥’¡°’ “√ ßà ‡¥Á°‰ª¬—ß ∂“π·√°√—∫
À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡¡◊ËÕ¡’°“√√âÕß¢Õ
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‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

‡¥Á°∑’ÕË ¬Ÿ„à π§«“¡¥Ÿ·≈¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’®Ë –µâÕß‰¥â√∫— °“√Õÿª°“√–‡≈’¬È ß¥Ÿ·≈–‰¥â√∫— °“√»÷°…“
Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ ·≈–°àÕπ∑’Ë®–®—¥„Àâ‡¥Á°‡¢â“Õ¬Ÿà„π ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå
∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ ®–µâÕßª√÷°…“°—∫ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠„π “¢“«‘™“™’æ
—ß§¡ ß‡§√“–Àå·≈–°“√·æ∑¬å°àÕπ‡∑à“∑’Ë “¡“√∂°√–∑”‰¥â
„π°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’µË “¡ (Ò) (Ú) ·≈– (ı) æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’µË Õâ ß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«°àÕπ
·≈–„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°µ“¡ ¡§«√
∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“
πÿ‡∫°…“
¡“µ√“ ÛÒ „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π
µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
À¡«¥ Û
°“√ ß‡§√“–Àå‡¥Á°
¡“µ√“ ÛÚ ‡¥Á°∑’Ëæ÷ß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–Àå‰¥â·°à
(Ò) ‡¥Á°‡√à√àÕπ À√◊Õ‡¥Á°°”æ√â“
(Ú) ‡¥Á°∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘ÈßÀ√◊Õæ≈—¥À≈ß ≥ ∑’Ë„¥∑’ËÀπ÷Ëß
(Û) ‡¥Á°∑’ËºŸâª°§√Õß‰¡à “¡“√∂Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ‰¥â¥â«¬‡Àµÿ„¥Ê ‡™àπ ∂Ÿ°®”§ÿ° °—°¢—ß æ‘°“√
∑ÿææ≈¿“æ ‡®Á∫ªÉ«¬‡√◊ÈÕ√—ß ¬“°®π ‡ªìπºŸâ‡¬“«å À¬à“ ∂Ÿ°∑‘Èß√â“ß ‡ªìπ‚√§®‘µÀ√◊Õ‚√§ª√– “∑
(Ù) ‡¥Á°∑’ËºŸâª°§√Õß¡’æƒµ‘°√√¡À√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æ‰¡à‡À¡“– ¡Õ—πÕ“® àßº≈°√–∑∫µàÕ
æ—≤π“°“√∑“ß√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®¢Õß‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡ª°§√Õß¥Ÿ·≈
(ı) ‡¥Á°∑’‰Ë ¥â√∫— °“√‡≈’¬È ß¥Ÿ‚¥¬¡‘™Õ∫ ∂Ÿ°„™â‡ªìπ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ„π°“√°√–∑”À√◊Õ· «ßÀ“ª√–‚¬™πå
‚¥¬¡‘™Õ∫ ∂Ÿ°∑“√ÿ≥°√√¡ À√◊Õµ°Õ¬Ÿà„π¿“«–Õ◊Ëπ„¥Õ—πÕ“®‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡¥Á°¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬
„π∑“ß»’≈∏√√¡Õ—π¥’À√◊Õ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬·°à°“¬À√◊Õ®‘µ„®
(ˆ) ‡¥Á°æ‘°“√
(˜) ‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æ¬“°≈”∫“°
(¯) ‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë®”µâÕß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
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‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 14
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

¡“µ√“ ÛÛ „π°√≥’æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ
‰¥â √— ∫ ·®â ß ®“°∫ÿ § §≈µ“¡¡“µ√“ Ú˘ À√◊ Õ æ∫‡ÀÁ π ‡¥Á ° ∑’Ë æ÷ ß ‰¥â √— ∫ °“√ ß‡§√“–Àå µ “¡¡“µ√“ ÛÚ
„Àâæ‘®“√≥“„Àâ°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡«‘∏’°“√∑’Ë‡À¡“– ¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·≈– ß‡§√“–Àå·°à‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—«À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ‡¥Á°
‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ‡¥Á°‰¥âµ“¡¡“µ√“ ÚÛ
(Ú) ¡Õ∫‡¥Á°„ÀâÕ¬Ÿ„à π§«“¡Õÿª°“√–¢Õß∫ÿ§§≈∑’‡Ë À¡“– ¡·≈–¬‘π¬Õ¡√—∫‡¥Á°‰«âÕªÿ °“√–‡≈’¬È ß¥Ÿ
µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ „π°√≥’∑’Ë‰¡àÕ“®¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) ‰¥â
(Û) ¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡¥Á°‰¥â‡ªìπ∫ÿµ√∫ÿ≠∏√√¡¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√√—∫‡¥Á°
‡ªìπ∫ÿµ√∫ÿ≠∏√√¡
(Ù) àß‡¥Á°‡¢â“√—∫°“√Õÿª°“√–„π§√Õ∫§√—«Õÿª∂—¡¿åÀ√◊Õ ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á°∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–
¬‘π¬Õ¡√—∫‡¥Á°‰«âÕÿª°“√–
(ı) àß‡¥Á°‡¢â“√—∫°“√Õÿª°“√–„π ∂“π·√°√—∫
(ˆ) àß‡¥Á°‡¢â“√—∫°“√Õÿª°“√–„π ∂“π ß‡§√“–Àå
(˜) àß‡¥Á°‡¢â“»÷°…“À√◊ÕΩñ°À—¥Õ“™’æ À√◊Õ àß‡¥Á°‡¢â“∫”∫—¥øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ »÷°…“ À√◊Õ
Ωñ°À—¥Õ“™’æ„π ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ À√◊Õ àß‡¥Á°‡¢â“»÷°…“°≈àÕ¡‡°≈“®‘µ„®‚¥¬„™âÀ≈—°»“ π“„π«—¥
À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑“ß»“ π“Õ◊Ëπ ∑’Ë¬‘π¬Õ¡√—∫‡¥Á°‰«â
«‘∏’°“√„Àâ°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ëª≈—¥°√–∑√«ß°”Àπ¥ ·≈–‰¡à«à“
°√≥’„¥Ê °“√¥”‡π‘π°“√„Àâ°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡ (Ù) (ı) (ˆ) À√◊Õ (˜) µâÕß‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡
®“°ºŸâª°§√Õß §«“¡¬‘π¬Õ¡¥—ß°≈à“«µâÕß∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õµ“¡·∫∫∑’Ëª≈—¥°√–∑√«ß°”Àπ¥ À√◊Õ¬‘π¬Õ¡
¥â«¬«“®“µàÕÀπâ“æ¬“πÕ¬à“ßπâÕ¬ Õß§π „π°√≥’∑’ËºŸâª°§√Õß‰¡à„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡‚¥¬‰¡à¡’‡ÀµÿÕ—π§«√
À√◊Õ‰¡àÕ“®„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡‰¥â „Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“® àß‡¥Á°
‡¢â“√—∫°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡«‘∏’°“√¥—ß°≈à“«‰¥â ∑—Èßπ’È ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µâÕßøíß√“¬ß“π
·≈–§«“¡‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ‡™’Ë¬«™“≠„π “¢“«‘™“™’æ —ß§¡ ß‡§√“–Àå·≈–°“√·æ∑¬å°àÕπ
„Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“®°”Àπ¥√–¬–‡«≈“„π°“√
ß‡§√“–Àå‡¥Á°µ“¡ (Ù) (ı) (ˆ) À√◊Õ (˜) ·µà∂â“¡’æƒµ‘°“√≥å‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªÕ“®®–¢¬“¬À√◊Õ
¬àπ√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â·≈â«°Á‰¥âµ“¡·µà‡ÀÁπ ¡§«√ „π√–À«à“ß√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“«„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
√’∫¥”‡π‘π°“√®—¥„Àâ‡¥Á° “¡“√∂°≈—∫‰ªÕ¬Ÿà„π§«“¡ª°§√Õß¢ÕßºŸâª°§√Õß‚¥¬¡‘™—°™â“
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‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 15
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

„π°√≥’‡¥Á°Õ¬Ÿà√–À«à“ß°“√√—∫°“√ ß‡§√“–Àå∂â“ºŸâª°§√Õß√âÕß¢Õ·≈–· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ “¡“√∂
ª°§√Õß·≈–Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ‡¥Á°‰¥â „Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ —Ëß„Àâ‡¥Á°
æâπ®“°°“√ ß‡§√“–Àå·≈–¡Õ∫µ—«‡¥Á°„Àâ·°àºŸâª°§√Õß√—∫‰ªª°§√Õß¥Ÿ·≈‰¥â ·¡â«à“¬—ß‰¡à§√∫°”Àπ¥
√–¬–‡«≈“„π°“√ ß‡§√“–Àå°Áµ“¡
„π°√≥’∑∫’Ë §ÿ §≈∑’‰Ë ¥â√∫— °“√ ß‡§√“–Àå¡Õ’ “¬ÿ§√∫ ∫‘ ·ª¥ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å·µà¬ß— Õ¬Ÿ„à π ¿“æ∑’®Ë ”‡ªìπ®–µâÕß
‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–ÀåµàÕ‰ª ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ Õ“® —Ëß„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ
‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–ÀåµàÕ‰ª®πÕ“¬ÿ¬’Ë ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å°Á‰¥â ·µà∂â“¡’‡Àµÿ®”‡ªìπµâÕß„Àâ°“√ ß‡§√“–ÀåµàÕ‰ªÕ’°
·≈–∫ÿ§§≈π—Èπ¡‘‰¥â§—¥§â“πª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ Õ“® —Ëß„Àâ ß‡§√“–Àå
∫ÿ§§≈π—πÈ µàÕ‰ªµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈– ¡§«√ ·µà∑ß—È π’µÈ Õâ ß‰¡à‡°‘π‡«≈“∑’∫Ë §ÿ §≈π—πÈ ¡’Õ“¬ÿ§√∫¬’Ë ∫‘ ª’Ë ∫ï √‘∫√Ÿ ≥å
¡“µ√“ ÛÙ ºŸªâ °§√ÕßÀ√◊Õ≠“µ‘¢Õß‡¥Á° Õ“®π”‡¥Á°‰ª¢Õ√—∫°“√ ß‡§√“–Àå∑°’Ë √¡æ—≤π“ ß— §¡
·≈– «— ¥‘°“√À√◊Õ ”π—°ß“πæ—≤π“ —ß§¡·≈– «— ¥‘°“√®—ßÀ«—¥ À√◊Õ∑’Ë ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå
À√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ¢Õß‡Õ°™π ‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫°“√ ß‡§√“–Àå‰¥â
°√≥’¡’°“√π”‡¥Á°¡“¢Õ√—∫°“√ ß‡§√“–Àå∑’Ë°√¡æ—≤π“ —ß§¡·≈– «— ¥‘°“√À√◊Õ ”π—°ß“πæ—≤π“
—ß§¡·≈– «— ¥‘°“√®—ßÀ«—¥ ∂â“‡ªìπ‡¥Á°∑’Ë®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–Àå„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“
„Àâ°“√ ß‡§√“–Àå∑’Ë‡À¡“– ¡µ“¡¡“µ√“ ÛÛ ·µà„π°√≥’∑’Ëæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¬—ß‰¡à “¡“√∂À“«‘∏’°“√
ß‡§√“–Àå∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÛÛ ‰¥â ®– àß‡¥Á°‰ª¬—ß ∂“π·√°√—∫°àÕπ°Á‰¥â
°√≥’¡’°“√π”‡¥Á°¡“¢Õ√—∫°“√ ß‡§√“–Àå∑’Ë ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå À√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–
øóπô øŸ‡¥Á°¢Õß‡Õ°™π „ÀâºªŸâ °§√Õß «— ¥‘¿“æ√“¬ß“π¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á°µàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“
¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§ ÕßµàÕ‰ª
¡“µ√“ Ûı ‡¡◊ËÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ
æ∫‡ÀÁπ‡¥Á°∑’Ëæ÷ß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡¡“µ√“ ÛÚ (Ò) ·≈– (Ú) À√◊Õ‰¥â√—∫·®âß®“°∫ÿ§§≈µ“¡
¡“µ√“ Ú˘ „Àâ Õ∫∂“¡‡æ◊ËÕ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á° ∂â“‡¥Á°‡®Á∫ªÉ«¬À√◊Õ®”µâÕßµ√«® ÿ¢¿“æÀ√◊Õ
‡ªìπ‡¥Á°æ‘°“√µâÕß√’∫®—¥„Àâ¡’°“√µ√«®√—°…“∑“ß√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®∑—π∑’ À“°‡ªìπ‡¥Á°∑’Ë®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫
°“√ ß‡§√“–Àå°Á„Àâæ‘®“√≥“„Àâ°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡¡“µ√“ ÛÛ ·≈–‰¡à«à“°√≥’„¥„Àâæ¬“¬“¡¥”‡π‘π°“√
‡æ◊ËÕ„Àâ‡¥Á° “¡“√∂°≈—∫‰ªÕ¬Ÿà°—∫§√Õ∫§√—«‚¥¬‡√Á« ·µàÀ“°ª√“°Ø«à“ ¿“æ§√Õ∫§√—«À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‰¡à‡À¡“–∑’Ë®–„Àâ‡¥Á°°≈—∫‰ªÕ¬Ÿà°—∫§√Õ∫§√—« ·≈–¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß„Àâ°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°
æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë®–„™â¡“µ√°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°µ“¡À¡«¥ Ù °Á‰¥â
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¡“µ√“ Ûˆ „π√–À«à“ß∑’Ë‡¥Á°‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡¡“µ√“ ÛÛ (Ú) (Ù) À√◊ Õ (ˆ)
À“°ª√“°Ø«à“‡ªìπ‡¥Á°∑’‡Ë ¬’Ë ßµàÕ°“√°√–∑”º‘¥·≈–æ÷ß‰¥â√∫— °“√§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ „Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ
ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“® ß—Ë „Àâ„™â¡“µ√°“√§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°µ“¡À¡«¥ Ù ‰¥â
¡“µ√“ Û˜ ‡¡◊ËÕ ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå À√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ‰¥â√—∫µ—«‡¥Á°‰«â
µ“¡¡“µ√“ ÛÛ (ı) (ˆ) À√◊Õ (˜) „ÀâºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ√’∫ ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®‡°’Ë¬«°—∫µ—«‡¥Á°
·≈–§√Õ∫§√—« ·≈–‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°·µà≈–§π
æ√âÕ¡¥â«¬ª√–«—µ‰‘ ª¬—ßª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ‚¥¬¡‘™°— ™â“ ·≈–„Àâª≈—¥°√–∑√«ß
À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ —Ëß°“√µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√µàÕ‰ª
¡“µ√“ Û¯ „π°√≥’∑’Ëª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ —Ëß„Àâ‡¥Á°‡¢â“√—∫°“√ ß‡§√“–Àå
‚¥¬ºŸâª°§√Õß‰¡à¬‘π¬Õ¡µ“¡¡“µ√“ ÛÛ «√√§ Õß °√≥’∑’ËºŸâª°§√Õß¢Õß‡¥Á°‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°”Àπ¥
√–¬–‡«≈“µ“¡¡“µ√“ ÛÛ «√√§ “¡ À√◊Õ°√≥’∑’ËºŸâª°§√Õß¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ√—∫‡¥Á°‰ªª°§√Õß¥Ÿ·≈‡Õß
·µà‰¥â√—∫°“√ªØ‘‡ ∏®“°ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡¡“µ√“ ÛÛ «√√§ ’Ë ºŸâª°§√Õß¬àÕ¡
¡’ ‘∑∏‘π”§¥’‰ª Ÿà»“≈µ“¡¡“µ√“ ı „π‡¢µ∑âÕß∑’Ëπ—Èπ¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—π√—∫∑√“∫§” —Ëß
¡“µ√“ Û˘ „π°√≥’∑’ËºŸâª°§√Õß´÷Ëß‰¥â√—∫‡¥Á°°≈—∫¡“Õ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈ ¡’æƒµ‘°“√≥åπà“‡™◊ËÕ«à“
®–„Àâ°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ‚¥¬¡‘™Õ∫·°à‡¥Á°Õ’° „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡
¡“µ√“ ÚÙ „Àâ§”·π–π”·°àºªŸâ °§√Õß À“°ºŸªâ °§√Õß‰¡àªØ‘∫µ— µ‘ “¡§”·π–π”°Á„Àâ¬π◊Ë §”¢ÕµàÕª≈—¥°√–∑√«ß
ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ π“¬Õ”‡¿ÕÀ√◊Õª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ËÕ‡√’¬°
ºŸâª°§√Õß¡“∑”∑—≥±å∫π«à“®–‰¡à°√–∑”°“√„¥Õ—π¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√„Àâ°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ‚¥¬¡‘™Õ∫·°à‡¥Á°Õ’°
·≈–„Àâ«“ßª√–°—π‰«â‡ªìπ®”π«π‡ß‘πµ“¡ ¡§«√·°à∞“π“πÿ√Ÿª ·µà®–‡√’¬°ª√–°—π‰«â‰¥â‰¡à‡°‘π√–¬–‡«≈“
Õßªï ∂â“°√–∑”º‘¥∑—≥±å∫π„Àâ√‘∫‡ß‘πª√–°—π‡ªìπ¢Õß°Õß∑ÿπ§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ˆ˘
°“√„Àâ§”·π–π”À√◊Õ°“√‡√’¬°ª√–°—π„Àâ§”π÷ß∂÷ß∞“π–∑“ß‡»√…∞°‘®¢ÕßºŸªâ °§√Õß ·≈–ª√–‚¬™πå
Ÿß ÿ¥¢Õß‡¥Á°‡ªìπ ”§—≠
À¡«¥ Ù
°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°
¡“µ√“ Ù ‡¥Á°∑’Ëæ÷ß‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‰¥â·°à
(Ò) ‡¥Á°∑’Ë∂Ÿ°∑“√ÿ≥°√√¡

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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(Ú) ‡¥Á°∑’Ë‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√°√–∑”º‘¥
(Û) ‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë®”µâÕß‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ÙÒ ºŸâ„¥æ∫‡ÀÁπÀ√◊Õª√– ∫æƒµ‘°“√≥å∑’Ëπà“‡™◊ËÕ«à“¡’°“√°√–∑”∑“√ÿ≥°√√¡µàÕ‡¥Á°
„Àâ√’∫·®âßÀ√◊Õ√“¬ß“πµàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õµ”√«® À√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß
«— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ
‡¡◊ËÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õµ”√«® À√◊ÕºŸ¡â À’ πâ“∑’§Ë ¡ÿâ §√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°
µ“¡¡“µ√“ ÚÙ ‰¥â√—∫·®âß‡Àµÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ‡ªìπºŸâæ∫‡ÀÁπÀ√◊Õª√– ∫æƒµ‘°“√≥å∑’Ëπà“‡™◊ËÕ«à“
¡’°“√°√–∑”∑“√ÿ≥°√√¡µàÕ‡¥Á°„π ∂“π∑’Ë„¥ „Àâ¡’Õ”π“®‡¢â“µ√«®§âπ·≈–¡’Õ”π“®·¬°µ—«‡¥Á°®“°
§√Õ∫§√—«¢Õß‡¥Á°‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°‚¥¬‡√Á«∑’Ë ÿ¥
°“√·®âßÀ√◊Õ°“√√“¬ß“πµ“¡¡“µ√“π’È ‡¡◊ËÕ‰¥â°√–∑”‚¥¬ ÿ®√‘µ¬àÕ¡‰¥â√—∫§«“¡§ÿâ¡§√Õß·≈–
‰¡àµâÕß√—∫º‘¥∑—Èß∑“ß·æàß ∑“ßÕ“≠“À√◊Õ∑“ßª°§√Õß
¡“µ√“ ÙÚ °“√¥”‡π‘π°“√§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÙÒ «√√§ Õß µâÕß√’∫®—¥„Àâ¡’
°“√µ√«®√—°…“∑“ß√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®∑—π∑’ ∂â“æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√µâÕß ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®
‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—«‡æ◊ËÕÀ“«‘∏’°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡·°à‡¥Á° °ÁÕ“® àßµ—«‡¥Á°‰ª ∂“π
·√°√—∫°àÕπ‰¥âÀ√◊Õ∂â“®”‡ªìπµâÕß„Àâ°“√ ß‡§√“–Àå°Á„Àâæ‘®“√≥“„Àâ°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡¡“µ√“ ÛÛ ·≈–
∂â“®”‡ªìπµâÕß„Àâ°“√øóôπøŸ ¿“æ®‘µ„®°Á„Àâ√’∫ àß‡¥Á°‰ª¬—ß ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ
°“√ àß‡¥Á°‰ª ∂“π·√°√—∫ ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπ„¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß√–À«à“ß
°“√ ∫◊ ‡ “–·≈–æ‘π®‘ ‡æ◊ÕË À“«‘∏°’ “√°“√§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ∑’‡Ë À¡“– ¡ „Àâ°√–∑”‰¥â‰¡à‡°‘π‡®Á¥«—π ·µà„π°√≥’
∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ·≈– ¡§«√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß‡¥Á° æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õæπ—°ß“πÕ—¬°“√®–¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ
µàÕ»“≈µ“¡¡“µ√“ ı ‡æ◊ËÕ¡’§” —Ëß¢¬“¬√–¬–‡«≈“ÕÕ°‰ª√«¡·≈â«‰¡à‡°‘π “¡ ‘∫«—π°Á‰¥â
¡“µ√“ ÙÛ °√≥’∑’ËºŸâª°§√ÕßÀ√◊Õ≠“µ‘¢Õß‡¥Á°‡ªìπºŸâ°√–∑”∑“√ÿ≥°√√¡µàÕ‡¥Á° ∂â“¡’°“√øÑÕß
§¥’Õ“≠“·°àºŸâ°√–∑”º‘¥·≈–¡’‡ÀµÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ«à“ºŸâ∂Ÿ°øÑÕßπ—Èπ®–°√–∑”∑“√ÿ≥°√√¡·°à‡¥Á°Õ’° °Á„Àâ»“≈
∑’æË ®‘ “√≥“§¥’ππ—È ¡’Õ”π“®°”Àπ¥¡“µ√°“√§ÿ¡§«“¡ª√–æƒµ‘ºπŸâ π—È Àâ“¡‡¢â“‡¢µ°”Àπ¥ À√◊ÕÀâ“¡‡¢â“„°≈â
µ—«‡¥Á°„π√–¬–∑’Ë»“≈°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ°√–∑”°“√¥—ß°≈à“«·≈–®– —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ∑”∑—≥±å∫πµ“¡
«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡¡“µ√“ Ùˆ ·≈–¡“µ√“ Ù˜ ·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¥â«¬°Á‰¥â
À“°¬—ß‰¡à¡’°“√øÑÕß§¥’Õ“≠“À√◊Õ‰¡àøÑÕß§¥’Õ“≠“·µà¡’æƒµ‘°“√≥åπà“‡™◊ËÕ«à“®–¡’°“√°√–∑”
∑“√ÿ≥°√√¡·°à‡¥Á°Õ’° „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õµ”√«® ºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß
«— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ À√◊Õæπ—°ß“πÕ—¬°“√¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕ»“≈µ“¡¡“µ√“ ı ‡æ◊ËÕÕÕ°§” —Ëß
¡‘„Àâ°√–∑”°“√¥—ß°≈à“«‚¥¬°”Àπ¥¡“µ√°“√§ÿ¡§«“¡ª√–æƒµ‘·≈–‡√’¬°ª√–°—π¥â«¬°Á‰¥â
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

„π°√≥’µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß À“°»“≈‡ÀÁπ«à“¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ‡√àß¥à«π‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°¡‘„Àâ
∂Ÿ°°√–∑”∑“√ÿ≥°√√¡Õ’° „Àâ»“≈¡’Õ”π“®ÕÕ°§” ß—Ë „Àâµ”√«®®—∫°ÿ¡ºŸ∑â ‡’Ë ™◊ÕË «à“®–°√–∑”∑“√ÿ≥°√√¡·°à‡¥Á°
¡“°—°¢—ß‰«â¡’°”Àπ¥§√—Èß≈–‰¡à‡°‘π “¡ ‘∫«—π
°“√æ‘®“√≥“ÕÕ°§” —ËßÀ√◊Õ°“√‡√’¬°ª√–°—πµ“¡¡“µ√“π’È „Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õß‡¥Á°
‡ªìπ ”§—≠
¡“µ√“ ÙÙ ‡¡◊ËÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ
æ∫‡ÀÁπÀ√◊Õ‰¥â√∫— ·®âß®“°ºŸæâ ∫‡ÀÁπ‡¥Á°∑’‡Ë ¬’Ë ßµàÕ°“√°√–∑”º‘¥„Àâ Õ∫∂“¡‡¥Á°·≈–¥”‡π‘π°“√À“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
‡°’Ë¬«°—∫µ—«‡¥Á° √«¡∑—Èß ¿“æ§«“¡ —¡æ—π∏å¿“¬„π§√Õ∫§√—« §«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà °“√‡≈’È¬ß¥Ÿ Õÿªπ‘ —¬ ·≈–
§«“¡ª√–æƒµ‘¢Õß‡¥Á°‡æ◊ËÕ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á° ·≈–∂â“‡ÀÁπ«à“®”‡ªìπµâÕß§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°
‚¥¬«‘∏’ àß‡¢â“ ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æÀ√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ°Á„Àâ‡ πÕª√–«—µ‘æ√âÕ¡§«“¡‡ÀÁπ‰ª¬—ß
ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ —Ëß„Àâ„™â«‘∏’°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ∑’Ë
‡À¡“– ¡·°à‡¥Á°
„π°√≥’æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ ‡ÀÁπ«à“‡¥Á°
®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–Àå°Á„Àâæ‘®“√≥“„Àâ°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡¡“µ√“ ÛÛ ·µà∂â“‡ÀÁπ«à“¬—ß‰¡à ¡§«√
àßµ—«‡¥Á°‰ª¬—ß ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ À√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ
°Á„Àâ¡Õ∫µ—«‡¥Á°·°àºŸâª°§√ÕßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë¬‘π¬Õ¡√—∫‡¥Á°‰ªª°§√Õß¥Ÿ·≈ ‚¥¬Õ“®·µàßµ—ÈßºŸâ§ÿâ¡§√Õß
«— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ Ù¯ À√◊Õ‰¡à°Á‰¥â ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥âª√÷°…“À“√◊Õ√à«¡°—∫ºŸâª°§√ÕßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈
∑’Ë®–√—∫‡¥Á°‰ªª°§√Õß¥Ÿ·≈·≈â«Õ“®®–«“ß¢âÕ°”Àπ¥‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡¥Á°¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ’¬À“¬ À√◊Õ
‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√°√–∑”º‘¥ ‚¥¬„ÀâºŸâª°§√ÕßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë√—∫‡¥Á°‰ªª°§√Õß¥Ÿ·≈µâÕßªØ‘∫—µ‘¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬¢âÕµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √–¡—¥√–«—ß¡‘„Àâ‡¥Á°‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’ËÀ√◊Õ∑âÕß∑’Ë„¥Õ—π®–®Ÿß„®„Àâ‡¥Á°ª√–æƒµ‘µπ‰¡à ¡§«√
(Ú) √–¡—¥√–«—ß¡‘„Àâ‡¥Á°ÕÕ°πÕ° ∂“π∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬„π‡«≈“°≈“ß§◊π ‡«âπ·µà¡’‡Àµÿ®”‡ªìπÀ√◊Õ
‰ª°—∫ºŸâª°§√Õß
(Û) √–¡—¥√–«—ß¡‘„Àâ‡¥Á°§∫À“ ¡“§¡°—∫∫ÿ§§≈À√◊Õ§≥–∫ÿ§§≈∑’Ë®–™—°π”‰ª„π∑“ß‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬
(Ù) √–¡—¥√–«—ß¡‘„Àâ‡¥Á°°√–∑”°“√„¥Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡¥Á°ª√–æƒµ‘‡ ’¬À“¬
(ı) ®—¥„Àâ‡¥Á°‰¥â√—∫°“√»÷°…“Õ∫√¡µ“¡ ¡§«√·°àÕ“¬ÿ µ‘ªí≠≠“ ·≈–§«“¡ π„®¢Õß‡¥Á°
(ˆ) ®—¥„Àâ‡¥Á°‰¥âª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫§«“¡∂π—¥·≈–§«“¡ π„®¢Õß‡¥Á°
(˜) ®—¥„Àâ‡¥Á°°√–∑”°‘®°√√¡‡æ◊ÕË æ—≤π“µπ‡Õß∑“ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå
µàÕ —ß§¡

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

À“°ª√“°Ø™—¥«à“ºŸâª°§√ÕßÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë√—∫‡¥Á°‰«âª°§√Õß¥Ÿ·≈≈–‡≈¬‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß
æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ °Á„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ
ºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°√—∫‡¥Á°°≈—∫‰ª¥Ÿ·≈
¡“µ√“ Ùı Àâ“¡¡‘„Àâ‡¥Á°´◊ÕÈ À√◊Õ‡ æ √ÿ “À√◊Õ∫ÿÀ√’Ë À√◊Õ‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’‡Ë ©æ“–‡æ◊ÕË °“√®”Àπà“¬
À√◊Õ‡ æ ÿ√“À√◊Õ∫ÿÀ√’Ë À“°ΩÉ“Ωóπ„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë Õ∫∂“¡‡¥Á°‡æ◊ËÕ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á°·≈–
¡’Àπ—ß ◊Õ‡√’¬°ºŸâª°§√Õß¡“√à«¡ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕª√÷°…“À“√◊Õ «à“°≈à“«µ—°‡µ◊Õπ „Àâ∑”∑—≥±å∫π À√◊Õ¡’
¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π‡°’¬Ë «°—∫«‘∏°’ “√·≈–√–¬–‡«≈“„π°“√®—¥„Àâ‡¥Á°∑”ß“π∫√‘°“√ ß— §¡À√◊Õ∑”ß“π “∏“√≥ª√–‚¬™πå
·≈–Õ“®«“ß¢âÕ°”Àπ¥„ÀâºŸâª°§√ÕßµâÕßªØ‘∫—µ‘¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬¢âÕµ“¡¡“µ√“ ÙÙ «√√§ Õß
À√◊Õ«“ß¢âÕ°”Àπ¥Õ◊Ëπ„¥‡æ◊ËÕ·°â‰¢ À√◊ÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡¥Á°°√–∑”§«“¡º‘¥¢÷ÈπÕ’°°Á‰¥â
À“°ª√“°Ø«à“ºŸâª°§√Õß¢Õß‡¥Á°ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘„π«√√§Àπ÷Ëß „Àâ π”∫∑∫— ≠ ≠— µ‘ ¡ “µ√“ Û˘
¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
°“√«à“°≈à“«µ—°‡µ◊Õπ ∑”∑—≥±å∫π ·≈–®—¥„Àâ‡¥Á°∑”ß“π∫√‘°“√ ß— §¡À√◊Õ∑”ß“π “∏“√≥ª√–‚¬™πå
µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ Ùˆ „π°√≥’∑’Ëª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ —Ëß„Àâ àß‡¥Á°‡¢â“√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß
«— ¥‘¿“æÀ√◊Õ„π°√≥’æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ÕË Õ°¢âÕ°”Àπ¥„Àâ‡¥Á°∑”ß“π∫√‘°“√ ß— §¡À√◊Õ∑”ß“π “∏“√≥ª√–‚¬™πå
µ“¡¡“µ√“ Ùı À“°ºŸªâ °§√Õß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬„Àâ¡’ ∑‘ ∏‘π”§¥’‰ª »Ÿà “≈µ“¡¡“µ√“ ı ¿“¬„πÀπ÷ßË √âÕ¬¬’Ë ∫‘ «—π
π—∫·µà«—π√—∫∑√“∫§” —Ëß
¡“µ√“ Ù˜ «‘∏°’ “√¥”‡π‘π°“√§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á° πÕ°®“°∑’∫Ë ≠
— ≠—µ‰‘ «â„πÀ¡«¥π’„È Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
À¡«¥ ı
ºŸâ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°
¡“µ√“ Ù¯ „π°“√¥”‡π‘π°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘·°à
‡¥Á°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ ∂â“æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ÀÁπ«à“¡’‡Àµÿ ¡§«√·µàßµ—ÈßºŸâ§ÿâ¡§√Õß
«— ¥‘¿“æ‡¥Á°‡æ◊ÕË °”°—∫¥Ÿ·≈‡¥Á°§π„¥ °Á„Àâ¬π◊Ë §”¢ÕµàÕª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’
„Àâ·µàßµ—ßÈ æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë π—° ß— §¡ ß‡§√“–Àå À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë ¡—§√„®·≈–¡’§«“¡‡À¡“– ¡‡ªìπºŸ§â ¡ÿâ §√Õß
«— ¥‘¿“æ‡¥Á° ‚¥¬®–°”Àπ¥ ∂“π∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬¢Õß‡¥Á°∑’ÕË ¬Ÿ„à π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢ÕßºŸ§â ¡ÿâ §√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°
¥â«¬°Á‰¥â
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°√≥’∑‡’Ë ¥Á°æâπ®“°§«“¡ª°§√Õß¥Ÿ·≈¢Õß ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ
·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ·≈â« ∂â“¡’‡Àµÿº≈ ¡§«√°Á„ÀâºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕª≈—¥°√–∑√«ß
À√◊ÕºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ „Àâµß—È æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë π—° ß— §¡ ß‡§√“–Àå À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë ¡—§√„®
·≈–¡’§«“¡‡À¡“– ¡‡ªìπºŸâ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°‰¥â
°“√·µàßµ—ÈßºŸâ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°„Àâ¡’√–¬–‡«≈“§√“«≈–‰¡à‡°‘π Õßªï
¡“µ√“ Ù˘ ºŸâ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ·≈–µ—°‡µ◊Õπ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß§«“¡ª√–æƒµ‘ °“√»÷°…“
·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·°à‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈
(Ú) ‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π „Àâ§”ª√÷°…“ ·≈–·π–π”·°àºŸâª°§√Õß‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß°“√Õ∫√¡ —Ëß Õπ·≈–
‡≈’È¬ß¥Ÿ‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈
(Û) ®—¥∑”√“¬ß“π·≈–§«“¡‡ÀÁπ‡°’¬Ë «°—∫ ¿“æ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿ¢à Õß‡¥Á°·≈–¢ÕßºŸªâ °§√Õß‡ πÕµàÕ
ª≈—¥°√–∑√«ß ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ºŸªâ °§√Õß «— ¥‘¿“æ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√
§ÿ¡â §√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√§ÿ¡â §√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª
¡“µ√“ ı Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æÀ√◊ÕºŸâ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á° ‡ªî¥‡º¬™◊ËÕµ—«
™◊ËÕ °ÿ≈ ¿“æÀ√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈„¥Ê ‡°’¬Ë «°—∫µ—«‡¥Á° ºŸªâ °§√Õß „π≈—°…≥–∑’Ëπà“®–‡°‘¥§«“¡‡ ¬’ À“¬·°à™◊ËÕ‡ ¬’ ß
‡°’¬√µ‘§ÿ≥ À√◊Õ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß¢Õß‡¥Á°À√◊ÕºŸâª°§√Õß
∫∑∫—≠≠—µ‘„π«√√§Àπ÷Ëß„Àâ„™â∫—ß§—∫·°àæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë π—° —ß§¡ ß‡§√“–Àå π—°®‘µ«‘∑¬“
·≈–ºŸ¡â À’ πâ“∑’§Ë ¡ÿâ §√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ ´÷ßË ‰¥â≈«à ß√Ÿ¢â Õâ ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«‡π◊ÕË ß„π°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’Ë
¢Õßµπ¥â«¬ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
Àâ“¡¡‘„Àâº„Ÿâ ¥‚¶…≥“À√◊Õ‡º¬·æ√à∑“ß Õ◊Ë ¡«≈™πÀ√◊Õ Õ◊Ë “√ π‡∑»ª√–‡¿∑„¥´÷ßË ¢âÕ¡Ÿ≈∑’‡Ë ªî¥‡º¬
‚¥¬ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘„π«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß
À¡«¥ ˆ
∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ
·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ
¡“µ√“ ıÒ ª≈—¥°√–∑√«ß¡’Õ”π“®®—¥µ—Èß ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå
∂“π§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóπô øŸ ‰¥â∑«—Ë √“™Õ“≥“®—°√ ·≈–ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥¡’Õ”π“®
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®—¥µ—Èß ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“
·≈–øóôπøŸ¿“¬„π‡¢µ®—ßÀ«—¥π—Èπ
Àπà«¬ß“πÕ◊πË ¢Õß√—∞πÕ°®“°∑’¡Ë Õ’ ”π“®Àπâ“∑’µË “¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ Õ’È “®®—¥µ—ßÈ ·≈–¥”‡π‘π°‘®°“√‰¥â
‡©æ“– ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ‚¥¬·®âß„Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·≈â«·µà°√≥’∑√“∫ ·≈–„Àâ
ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·π–π”À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√®—¥µ—Èß·≈–°“√¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«
¡“µ√“ ıÚ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¢Õß¡“µ√“ ıÒ ºŸâ„¥®–®—¥µ—Èß ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫
∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ µâÕß¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µµàÕ
ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’
°“√¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ °“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ °“√¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ °“√„ÀâµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
°“√¢Õ√—∫„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ∑’Ë ≠
Ÿ À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬ À√◊Õ™”√ÿ¥ °“√ÕÕ°„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ ·≈–°“√‡æ‘°∂Õπ
„∫Õπÿ≠“µ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß·≈–„Àâ‡ ¬’ §à“∏√√¡‡π’¬¡
µ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ıÛ „Àâª≈—¥°√–∑√«ß ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√§ÿ¡â §√Õß‡¥Á°
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–§≥–°√√¡°“√§ÿ¡â §√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥ °”°—∫¥Ÿ·≈·≈– ßà ‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π
¢Õß ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–
øóôπøŸ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¡“µ√“ ıÙ „π ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“
·≈–øóôπøŸ®–µâÕß‰¡à¥”‡π‘π°‘®°“√„π≈—°…≥–· «ßÀ“°”‰√„π∑“ß∏ÿ√°‘® ·≈–µâÕß¡’ºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ
‡ªìπºŸâª°§√Õß¥Ÿ·≈·≈–∫—ß§—∫∫—≠™“
°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ∂“π∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ëª≈—¥°√–∑√«ß°”Àπ¥
¡“µ√“ ıı „Àâª≈—¥°√–∑√«ß·≈–ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ ¡’Õ”π“®·µàßµ—ßÈ À√◊Õ∂Õ¥∂ÕπºŸªâ °§√Õß
«— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ
µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ıˆ ºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π·√°√—∫¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √—∫µ—«‡¥Á°∑’®Ë ”µâÕß‰¥â√∫— °“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ‰«â‡æ◊ÕË ∫◊ ‡ “–·≈–æ‘π®‘ ‡¥Á°
·≈–§√Õ∫§√—« «‘π®‘ ©—¬°”Àπ¥«‘∏°’ “√∑’‡Ë À¡“– ¡„π°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°·µà≈–§π
∂â“®”‡ªìπÕ“®√—∫µ—«‡¥Á°‰«âª°§√Õß¥Ÿ·≈™—Ë«§√“«‰¥â‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õπ
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(Ú) ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®‡°’Ë¬«°—∫Õ“¬ÿ ª√–«—µ‘ §«“¡ª√–æƒµ‘ µ‘ªí≠≠“ °“√»÷°…“Õ∫√¡
¢ÿ ¿“æ ¿“«–·Ààß®‘µ π‘ ¬— Õ“™’æ ·≈–∞“π–¢Õß‡¥Á°∑’®Ë ”µâÕß‰¥â√∫— °“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ
√«¡∑—ßÈ ¢ÕßºŸªâ °§√Õß À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’‡Ë ¥Á°Õ“»—¬Õ¬Ÿ¥à «â ¬ µ≈Õ¥®π ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡∑—ßÈ ª«ß‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á° ·≈–¡Ÿ≈‡Àµÿ
∑’∑Ë ”„Àâ‡¥Á°µ°Õ¬Ÿ„à π ¿“«–®”µâÕß‰¥â√∫— °“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ ‡æ◊ÕË √“¬ß“π‰ª¬—ßÀπà«¬ß“π
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
(Û) ®—¥„Àâ¡’°“√µ√«® ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ æ√âÕ¡∑—Èß¥”‡π‘π°“√√—°…“‡¬’¬«¬“·°à‡¥Á°
∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡ª°§√Õß¥Ÿ·≈
(Ù) ®—¥∑’Ëæ—°Õ“»—¬ ∑’ËÀ≈—∫πÕπ ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡ „Àâ‡À¡“– ¡·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥– ·≈–®—¥Õ“À“√
„Àâ∂Ÿ°Õπ“¡—¬·≈–‡æ’¬ßæÕ·°à‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡ª°§√Õß¥Ÿ·≈
(ı) ®—¥°“√»÷°…“ °“√°’Ã“ ·≈–π—π∑π“°“√„Àâ·°à‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡ª°§√Õß¥Ÿ·≈„Àâ‡À¡“– ¡
°—∫«—¬·≈– ¿“æ¢Õß‡¥Á°·µà≈–§π
(ˆ) ®—¥ àß‡¥Á°∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) ·≈– (Ú) ‰ª¬—ß ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“πæ—≤π“·≈–
øóô π øŸ ‚√ß‡√’¬π À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√ ß‡§√“–Àå À√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°
„Àâ‡À¡“– ¡°—∫«—¬·≈– ¿“æ¢Õß‡¥Á°·µà≈–§π
(˜) ¡Õ∫µ—«‡¥Á°·°àºŸâª°§√Õß À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–¬‘π¬Õ¡√—∫‡¥Á°‰«âÕÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ
·≈–∂â“‡ÀÁπ ¡§«√Õ“®¬◊πË §”¢Õ„Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ·µàßµ—ßÈ ºŸ§â ¡ÿâ §√Õß
«— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ Ù¯
(¯) „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ·°àºªŸâ °§√Õß „π°√≥’∑‡’Ë ¥Á°®”µâÕß‰¥â√∫— °“√ ß‡§√“–Àå
À√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ
ºŸªâ °§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π·√°√—∫µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡¥Á° “¡“√∂°≈—∫‰ªÕ¬Ÿ°à ∫— ºŸªâ °§√Õß°àÕπ
à«π°“√®—¥„Àâ‡¥Á°‰ªÕ¬Ÿà„π ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ À√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ
„Àâ¥”‡π‘π°“√‡ªìπ«‘∏’ ÿ¥∑â“¬
¡“µ√“ ı˜ ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ·≈–ºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π ß‡§√“–Àå·≈– ∂“π§ÿâ¡§√Õß
«— ¥‘¿“æ∑’®Ë ¥— µ—ßÈ ¢÷πÈ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ À’È √◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊πË µâÕß§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈„Àâ¡°’ “√√—∫‡¥Á°∑’®Ë ”µâÕß‰¥â√∫—
°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ∑ÿ°§π‰«âÕÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ
¡“µ√“ ı¯ ºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π ß‡§√“–Àå¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ ıˆ
(Ò) (Ú) (Û) ·≈– (Ù) ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) ®—¥°“√»÷°…“ Õ∫√¡ —Ëß Õπ ·≈–Ωñ°À—¥Õ“™’æ·°à‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡ª°§√Õß¥Ÿ·≈¢Õß
∂“π ß‡§√“–Àå„Àâ‡À¡“– ¡°—∫‡¥Á°·µà≈–§π
(Ú) ®—¥∫√‘°“√·π–·π« „Àâ§”ª√÷°…“ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ·°àºŸâª°§√Õß
(Û) Õ¥ Õà ß·≈–µ‘¥µ“¡„Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ·°à‡¥Á°∑’ÕË Õ°®“° ∂“π ß‡§√“–Àå
‰ª·≈â« ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°∑’Ë‡§¬Õ¬Ÿà„π ∂“π ß‡§√“–Àå¡‘„Àâ°≈—∫‰ª Ÿà
¿“æ‡¥‘¡
°“√ ∫◊ ‡ “–·≈–æ‘π®‘ µ“¡¡“µ√“ ıˆ (Ú) ∂â“‡ªìπ°√≥’∑‡’Ë ¥Á°∂Ÿ° ßà ¡“®“° ∂“π·√°√—∫´÷ßË ¡’√“¬ß“π
°“√ ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®·≈â« Õ“®ß¥°“√ ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®°Á‰¥â
¡“µ√“ ı˘ ºŸªâ °§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ª°§√Õß¥Ÿ·≈·≈–Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ
(Ú) ®—¥°“√»÷°…“ Õ∫√¡ ·≈–Ωñ°Õ“™’æ·°à‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ
(Û) ·°â‰¢§«“¡ª√–æƒµ‘ ∫”∫—¥√—°…“·≈–øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ∑—Èß∑“ß√à“ß°“¬®‘µ„®·°à‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà
„π ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ
(Ù) Õ¥ Õà ß·≈–µ‘¥µ“¡„Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ·°à‡¥Á°∑’ÕË Õ°®“° ∂“π§ÿ¡â §√Õß
«— ¥‘¿“æ‰ª·≈â«
¡“µ√“ ˆ ºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √—∫‡¥Á°∑’Ë®”µâÕß‰¥â√—∫°“√∫”∫—¥øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ¥â“π√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®‰«âª°§√Õß¥Ÿ·≈
(Ú) ∑”°“√ ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—«‡æ◊ËÕ°”Àπ¥·π«∑“ß°“√æ—≤π“·≈–
øóôπøŸ‡¥Á°·µà≈–§π
(Û) ®—¥°“√»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡ —Ëß Õπ ∫”∫—¥√—°…“ ·π–·π« ·≈–øóôπøŸ ¿“æ√à“ß°“¬·≈–
®‘µ„®„Àâ‡À¡“– ¡·°à‡¥Á°·µà≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√ª°§√Õß¥Ÿ·≈
¡“µ√“ ˆÒ Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢Õß ºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π„π ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á°
∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ ∑”√â“¬√à“ß°“¬
À√◊Õ®‘µ„® °—°¢—ß ∑Õ¥∑‘Èß À√◊Õ≈ß‚∑…‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡ª°§√Õß¥Ÿ·≈‚¥¬«‘∏’°“√√ÿπ·√ßª√–°“√Õ◊Ëπ
‡«âπ·µà°√–∑”‡∑à“∑’Ë ¡§«√‡æ◊ËÕÕ∫√¡ —Ëß Õπµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥
¡“µ√“ ˆÚ „π°“√ªØ‘ ∫— µ‘ À πâ “ ∑’Ë µ “¡æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ π’È À√◊ Õ µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°
ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ „ÀâºªŸâ °§√Õß «— ¥‘¿“æ‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
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À¡«¥ ˜
°“√ àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘π—°‡√’¬π·≈–π—°»÷°…“
¡“µ√“ ˆÛ ‚√ß‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“µâÕß®—¥„Àâ¡√’ –∫∫ß“π·≈–°‘®°√√¡„π°“√·π–·π«„Àâ§”ª√÷°…“
·≈–Ωñ°Õ∫√¡·°àπ°— ‡√’¬π π—°»÷°…“ ·≈–ºŸªâ °§√Õß ‡æ◊ÕË ßà ‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘∑‡’Ë À¡“– ¡ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
µàÕ —ß§¡ ·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·°àπ—°‡√’¬π·≈–π—°»÷°…“ µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥
„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ˆÙ π—°‡√’¬π·≈–π—°»÷°…“µâÕßª√–æƒµ‘µπµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß‚√ß‡√’¬πÀ√◊Õ ∂“π»÷°…“
·≈–µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ˆı π—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ ˆÙ „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘µ“¡
√–‡∫’¬∫∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ ·≈–¡’Õ”π“®π”µ—«‰ª¡Õ∫·°àºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬πÀ√◊Õ ∂“π»÷°…“¢Õßπ—°‡√’¬π
À√◊Õπ—°»÷°…“π—πÈ ‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√ Õ∫∂“¡·≈–Õ∫√¡ ß—Ë ÕπÀ√◊Õ≈ß‚∑…µ“¡√–‡∫’¬∫ „π°√≥’∑‰’Ë ¡à “¡“√∂
π”µ—«‰ª¡Õ∫‰¥â®–·®âß¥â«¬«“®“À√◊Õ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ°Á‰¥â
‡¡◊ËÕ‰¥âÕ∫√¡ —Ëß ÕπÀ√◊Õ≈ß‚∑…π—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“·≈â« „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ∫√‘À“√
‚√ß‡√’¬πÀ√◊Õ ∂“π»÷°…“·®âß„ÀâºŸâª°§√Õß«à“°≈à“«µ—°‡µ◊ÕπÀ√◊Õ —Ëß Õπ‡¥Á°Õ’°™—ÈπÀπ÷Ëß
°“√≈ß‚∑…π—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“„Àâ°√–∑”‡∑à“∑’Ë ¡§«√‡æ◊ËÕ°“√Õ∫√¡ —Ëß Õπµ“¡√–‡∫’¬∫
∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥
¡“µ√“ ˆˆ æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’µË “¡À¡«¥π’¡È Õ’ ”π“®¥”‡π‘π°“√‡æ◊ÕË ßà ‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘π°— ‡√’¬π
·≈–π—°»÷°…“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) Õ∫∂“¡§√Ÿ Õ“®“√¬å À√◊ÕÀ—«Àπâ“ ∂“π»÷°…“ ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ª√–æƒµ‘ °“√»÷°…“ π‘ —¬
·≈– µ‘ªí≠≠“¢Õßπ—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“∑’ËΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ ˆÙ
(Ú) ‡√’¬°„ÀâºŸâª°§√Õß §√Ÿ Õ“®“√¬å À√◊ÕÀ—«Àπâ“ ∂“π»÷°…“∑’Ëπ—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“π—Èπ
°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà¡“√—∫µ—«π—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“ ‡æ◊ËÕ«à“°≈à“«Õ∫√¡ —Ëß ÕπµàÕ‰ª
(Û) „Àâ§”·π–π”·°àºŸâª°§√Õß„π‡√◊ËÕß°“√Õ∫√¡·≈– —Ëß Õππ—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“
(Ù) ‡√’¬°ºŸâª°§√Õß¡“«à“°≈à“«µ—°‡µ◊Õπ À√◊Õ∑”∑—≥±å∫π«à“®–ª°§√Õß¥Ÿ·≈¡‘„Àâπ—°‡√’¬π
À√◊Õπ—°»÷°…“ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ ˆÙ Õ’°
(ı) Õ¥ àÕß¥Ÿ·≈√«¡∑—Èß√“¬ß“πµàÕ§≥–°√√¡°“√‡°’Ë¬«°—∫æƒµ‘°√√¡¢Õß∫ÿ§§≈À√◊Õ·À≈àß∑’Ë
™—°®Ÿßπ—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“„Àâª√–æƒµ‘„π∑“ß¡‘™Õ∫
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(ˆ) ª√– “πß“π°—∫ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬πÀ√◊Õ ∂“π»÷°…“ §√Ÿ ºŸâª°§√Õß µ”√«® À√◊Õæπ—°ß“π
‡®â“Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À¡«¥π’È
¡“µ√“ ˆ˜ „π°√≥’¡‡’ ÀµÿÕπ— §«√ ß ¬— «à“¡’°“√ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫‡°’¬Ë «°—∫§«“¡ª√–æƒµ‘
¢Õßπ—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“ „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’¡Ë Õ’ ”π“®‡¢â“‰ª„π‡§À ∂“π ∂“π∑’Ë À√◊Õ¬“πæ“Àπ–„¥Ê
„π√–À«à“ß‡«≈“æ√–Õ“∑‘µ¬å¢π÷È ∂÷ßæ√–Õ“∑‘µ¬åµ° À√◊Õ„π√–À«à“ß‡«≈“∑”°“√ ‡æ◊ÕË ∑”°“√µ√«® Õ∫°“√ΩÉ“Ωóπ
¥—ß°≈à“«‰¥â
„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«°àÕπ ·≈–„Àâ
∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°µ“¡ ¡§«√
∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’√Ë ∞— ¡πµ√’°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
À¡«¥ ¯
°Õß∑ÿπ§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°
¡“µ√“ ˆ¯ „Àâ√—∞∫“≈®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπ¢÷Èπ°Õß∑ÿπÀπ÷Ëß„π ”π—°ß“πª≈—¥
°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ‡√’¬°«à“ ç°Õß∑ÿπ§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°é ‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑ÿπ
„™â®“à ¬„π°“√ ß‡§√“–Àå §ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ßà ‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á° √«¡∑—ßÈ §√Õ∫§√—«·≈–§√Õ∫§√—«
Õÿª∂—¡¿å¢Õß‡¥Á°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ˆ˘ °Õß∑ÿπª√–°Õ∫¥â«¬
(Ò) ‡ß‘π∑ÿπª√–‡¥‘¡∑’Ë√—∞∫“≈®—¥ √√„Àâ
(Ú) ‡ß‘π∑’Ë‰¥â√—∫®“°ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªï
(Û) ‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’ºŸâ∫√‘®“§À√◊Õ¡Õ∫„Àâ
(Ù) ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°µà“ßª√–‡∑»À√◊ÕÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
(ı) ‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å π‘ ∑’µË °‡ªìπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ√◊Õ∑’°Ë Õß∑ÿπ‰¥â√∫— µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ‚¥¬π‘µ°‘ √√¡Õ◊πË
(ˆ) ‡ß‘π∑’Ë√‘∫®“°‡ß‘πª√–°—π¢ÕßºŸâª°§√Õß∑’Ëº‘¥∑—≥±å∫πµ“¡¡“µ√“ Û˘
(˜) ¥Õ°º≈∑’Ë‡°‘¥®“°‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπ
¡“µ√“ ˜ ‡ß‘π·≈–¥Õ°º≈∑’Ë°Õß∑ÿπ‰¥â√—∫µ“¡¡“µ√“ ˆ˘ ‰¡àµâÕßπ” àß°√–∑√«ß°“√§≈—ß
‡ªìπ√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π
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¡“µ√“ ˜Ò „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπ§≥–Àπ÷ßË ª√–°Õ∫¥â«¬ ª≈—¥°√–∑√«ß°“√æ—≤π“
ß— §¡·≈–§«“¡¡—πË §ß¢Õß¡πÿ…¬å ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
ºŸâ·∑π ”π—°ß∫ª√–¡“≥ ºŸâ·∑π°√¡∫—≠™’°≈“ß ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß§≥–°√√¡°“√·µàßµ—Èß‰¡à‡°‘π “¡§π
„π®”π«ππ’ÈµâÕß‡ªìπºŸâ·∑π®“°¿“§‡Õ°™π´÷Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ß“π¥â“π «— ¥‘°“√‡¥Á°Õ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëß§π
‡ªìπ°√√¡°“√ ·≈–„Àâ√Õßª≈—¥°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å´÷Ëßª≈—¥°√–∑√«ß
¡Õ∫À¡“¬‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
¡“µ√“ ˜Ú „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ˘ ¡“µ√“ Ò ¡“µ√“ ÒÒ ¡“µ√“ ÒÚ ¡“µ√“ ÒÛ
·≈–¡“µ√“ Òı ¡“„™â∫ß— §—∫°—∫°“√¥”√ßµ”·Àπàß °“√æâπ®“°µ”·Àπàß ·≈–°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√
∫√‘À“√°Õß∑ÿπ ·≈–°“√·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ ˜Û „Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∫√‘À“√°Õß∑ÿπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
(Ú) æ‘®“√≥“Õπÿ¡µ— °‘ “√®à“¬‡ß‘π‡æ◊ÕË °“√ ß‡§√“–Àå §ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ·≈– ßà ‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘
‡¥Á° √«¡∑—ßÈ §√Õ∫§√—«·≈–§√Õ∫§√—«Õÿª∂—¡¿å¢Õß‡¥Á°µ“¡√–‡∫’¬∫∑’§Ë ≥–°√√¡°“√°”Àπ¥À√◊Õµ“¡§” ß—Ë »“≈
(Û) √“¬ß“π ∂“π–°“√‡ß‘π·≈–°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπµàÕ§≥–°√√¡°“√µ“¡√–‡∫’¬∫∑’§Ë ≥–°√√¡°“√
°”Àπ¥
¡“µ√“ ˜Ù °“√√—∫‡ß‘π °“√®à“¬‡ß‘π °“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘π °“√®—¥À“º≈ª√–‚¬™πå·≈–°“√®—¥°“√
°Õß∑ÿπ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
¡“µ√“ ˜ı „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ®”π«πÀâ“§π
ª√–°Õ∫¥â«¬ ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß§≥–°√√¡°“√·µàßµ—Èß®“°ºŸâ´÷Ëß¡’§«“¡√Ÿâ
§«“¡ “¡“√∂·≈–ª√– ∫°“√≥å¥“â π°“√‡ß‘π °“√ «— ¥‘°“√‡¥Á° ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–„Àâ√Õßª≈—¥°√–∑√«ß
°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å´÷Ëßª≈—¥°√–∑√«ß¡Õ∫À¡“¬‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ¡‘ “µ√“ ˘ ¡“µ√“ Ò ¡“µ√“ ÒÒ ¡“µ√“ ÒÚ ·≈–¡“µ√“ ÒÛ ¡“„™â∫ß— §—∫
°—∫°“√¥”√ßµ”·Àπàß °“√æâπ®“°µ”·Àπàß ·≈–°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈
µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ ˜ˆ §≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈µ“¡¡“µ√“ ˜ı ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ
(Ú) √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πæ√âÕ¡∑—Èß¢âÕ‡ πÕ·π–µàÕ§≥–°√√¡°“√
(Û) ¡’Õ”π“®‡√’¬°‡Õ° “√À√◊ÕÀ≈—°∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°Õß∑ÿπ®“°∫ÿ§§≈„¥À√◊Õ‡√’¬°∫ÿ§§≈„¥
¡“™’È·®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“ª√–‡¡‘πº≈
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¡“µ√“ ˜˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπ®—¥∑”ß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’∑”°“√ ßà ºŸâ Õ∫∫—≠™’µ√«® Õ∫
¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘Èπªï∫—≠™’∑ÿ°ªï
„Àâ ”π—°ß“π°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π‡ªìπºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß°Õß∑ÿπ∑ÿ°√Õ∫ªï·≈â«∑”√“¬ß“πº≈°“√ Õ∫
·≈–√—∫√Õß∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π¢Õß°Õß∑ÿπ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√¿“¬„πÀπ÷ßË √âÕ¬Àâ“ ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— π‘È ªï∫≠
— ™’
‡æ◊ËÕ§≥–°√√¡°“√‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ∑√“∫
√“¬ß“πº≈°“√ Õ∫∫—≠™’µ“¡«√√§ Õß„Àâ√∞— ¡πµ√’‡ πÕµàÕπ“¬°√—∞¡πµ√’ ‡æ◊ÕË π”‡ πÕµàÕ√—∞ ¿“
‡æ◊ËÕ∑√“∫·≈–®—¥„Àâ¡’°“√ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
À¡«¥ ˘
∫∑°”Àπ¥‚∑…
¡“µ√“ ˜¯ ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ Úˆ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π
“¡À¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“µ√“ ˜˘ ºŸ„â ¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ Ú˜ ¡“µ√“ ı À√◊Õ¡“µ√“ ˆÒ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π
À°‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀ°À¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“µ√“ ¯ ºŸâ„¥¢—¥¢«“ß‰¡à„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Û (Ò) À√◊Õ (ı)
À√◊Õ‰¡à¬Õ¡ àß‡Õ° “√À√◊Õ àß‡Õ° “√‚¥¬√ŸâÕ¬Ÿà«à“‡ªìπ‡Õ° “√‡∑Á®·°àæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡¡◊ËÕ∂Ÿ°‡√’¬°„Àâ àß
µ“¡¡“µ√“ Û (Ù) µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”
∑—Èßª√—∫
ºŸâ„¥‰¡à¬Õ¡¡“„Àâ∂âÕ¬§” ‰¡à¬Õ¡„Àâ∂âÕ¬§”‚¥¬‰¡à¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√ À√◊Õ„Àâ∂âÕ¬§”Õ—π‡ªìπ‡∑Á®
µàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’´Ë ß÷Ë ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’µË “¡¡“µ√“ Û (Û) µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷ßË ‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫
‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ ·µà∂â“ºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”°≈—∫„Àâ¢âÕ§«“¡®√‘ß„π¢≥–∑’Ë°“√„Àâ∂âÕ¬§”
¬—ß‰¡à‡ √Á® ‘Èπ °“√¥”‡π‘π§¥’Õ“≠“µàÕ∫ÿ§§≈π—Èπ„Àâ‡ªìπÕ—π√–ß—∫‰ª
¡“µ√“ ¯Ò ºŸ„â ¥ΩÉ“Ωóπ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß»“≈„π°“√§ÿ¡§«“¡ª√–æƒµ‘ Àâ“¡‡¢â“‡¢µ°”Àπ¥ À√◊Õ
Àâ“¡‡¢â“„°≈âµ«— ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÙÛ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷ßË ‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ßË À¡◊πË ∫“∑
À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“µ√“ ¯Ú ºŸâ„¥®—¥µ—ÈßÀ√◊Õ¥”‡π‘π°‘®°“√ ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå
∂“π§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ À√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–øóπô øŸµ“¡¡“µ√“ ıÚ ‚¥¬¡‘‰¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ
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‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 28
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

∂Ÿ°‡æ‘°∂ÕπÀ√◊ÕÀ¡¥Õ“¬ÿ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ
∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
∂â“ºŸΩâ “É Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ„‘ π«√√§Àπ÷ßË ‰¥â¬π◊Ë §”¢ÕÕπÿ≠“µÀ√◊Õ¬◊πË §”¢ÕµàÕ„∫Õπÿ≠“µ¿“¬„π√–¬–‡«≈“
∑’Ëæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥ °“√¥”‡π‘π§¥’Õ“≠“µàÕ∫ÿ§§≈π—Èπ„Àâ‡ªìπÕ—π√–ß—∫‰ª
¡“µ√“ ¯Û ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸªâ °§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π√—∫‡≈’¬È ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå
∂“π§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ À√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–øóπô øŸº„Ÿâ ¥‰¡àªØ‘∫µ— µ‘ “¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È À√◊Õ°Æ°√–∑√«ß
À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’ÕË Õ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷ßË ‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π
Àπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
∂â“ºŸΩâ “É Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ„‘ π«√√§Àπ÷ßË ‰¥â¥”‡π‘π°“√·°â‰¢À√◊ÕªØ‘∫µ— µ‘ “¡§”·π–π”¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
À√◊ÕºŸ¡â À’ πâ“∑’§Ë ¡ÿâ §√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ ·≈â« °“√¥”‡π‘π§¥’Õ“≠“µàÕ∫ÿ§§≈π—πÈ „Àâ‡ªìπÕ—π
√–ß—∫‰ª
¡“µ√“ ¯Ù ºŸâ„¥°√–∑”°“√‡ªìπºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå
∂“π§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóπô øŸ‚¥¬¡‘‰¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ µ“¡¡“µ√“ ıı µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°
‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“µ√“ ¯ı ºŸâ„¥°√–∑”°“√Õ—π‡ªìπ°“√¬ÿ¬ß àß‡ √‘¡ ™à«¬‡À≈◊Õ À√◊Õ π—∫ πÿπ„Àâπ—°‡√’¬π
À√◊Õπ—°»÷°…“ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘µ“¡¡“µ√“ ˆÙ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π
“¡À¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“µ√“ ¯ˆ ºŸâ„¥‰¡àÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ ˆ˜
µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
∫∑‡©æ“–°“≈
¡“µ√“ ¯˜ „Àâ ∂“π√—∫‡≈’¬È ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ·≈– ∂“π§ÿ¡â §√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°
¢ÕßÀπà«¬√“™°“√ À√◊Õ¢Õß‡Õ°™π∑’‰Ë ¥â√∫— Õπÿ≠“µ µ“¡ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«µ— ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú˘Ù ≈ß«—π∑’Ë
Ú˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÒı ∑’Ë¥”‡π‘π°‘®°“√Õ¬Ÿà®π∂÷ß«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫‡ªìπ ∂“π
√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á° ∂“π·√°√—∫ ∂“π ß‡§√“–Àå ·≈– ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ¯¯ ∫√√¥“°Æ°√–∑√«ß ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» À√◊Õ§” —Ëß∑’ËÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬
Õ”π“®µ“¡§«“¡„πª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«—µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú˘Ù ≈ß«—π∑’Ë Ú˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÒı
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‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

Àπâ“ 29
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

·≈–ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«µ— ‘ ©∫—∫∑’Ë ÒÛÚ ≈ß«—π∑’Ë ÚÚ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÒı „Àâ§ß„™â∫ß— §—∫µàÕ‰ª‰¥â
‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ®π°«à“®–¡’°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»
À√◊Õ§” —Ëßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√
π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ©‘ ∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’ªË √–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«µ— ‘ ©∫—∫∑’Ë ÒÛÚ ≈ß«—π∑’Ë
ÚÚ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÒı ·≈–ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«—µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú˘Ù ≈ß«—π∑’Ë Ú˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÒı
„™â∫—ß§—∫¡“‡ªìπ‡«≈“π“π “√– ”§—≠·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡
§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á° ‰¡à‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ —ß§¡ªí®®ÿ∫—π

¡§«√°”Àπ¥¢—ÈπµÕπ·≈–ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ‡¥Á°

„Àâ‡À¡“– ¡¬‘ßË ¢÷πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ‡¥Á°‰¥â√∫— °“√Õÿª°“√–‡≈’¬È ß¥Ÿ Õ∫√¡ ß—Ë Õπ ·≈–¡’æ≤
— π“°“√∑’Ë‡À¡“– ¡ Õ—π‡ªìπ°“√ ßà ‡ √‘¡
§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß ∂“∫—π§√Õ∫§√—« √«¡∑—ÈßªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡¥Á°∂Ÿ°∑“√ÿ≥°√√¡ µ°‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√· «ßÀ“ª√–‚¬™πå
‚¥¬¡‘™Õ∫ À√◊Õ∂Ÿ°‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘‚¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡ ·≈– ¡§«√ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√ àß‡ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°
√–À«à“ßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π„Àâ‡À¡“– ¡¬‘Ëß¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–Õπÿ —≠≠“«à“¥â«¬ ‘∑∏‘‡¥Á° ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ
การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เห็นควร
ออกระเบี ย บกํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและระยะเวลาการดํ า เนิ น การแก ผู ก ระทํ า ความรุ น แรง
ในครอบครัว แทนการลงโทษและเงื่อ นไขการยอมความ การถอนคํ ารองทุ กขหรื อการถอนฟอ ง
เพื่อใหการดําเนินการ เปนไปดวยความเรียบรอยตามบทบัญญัติดังกลาวไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว า “ระเบี ย บอธิ บดี ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว กลาง
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว แทนการ
ลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟอง พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหศ าลใช ดุล พินิ จพิ จารณากํ าหนดวา จะใชวิ ธีก ารฟน ฟู บํ าบั ดรั กษา คุ มความ
ประพฤติ ผูก ระทํ า ความผิ ด ใหผู ก ระทํ าความผิ ด ชดใชเ งิ น ช ว ยเหลือ บรรเทาทุ กข ทํ า งานบริ ก าร
สาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปน เหตุใ หเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัวหรือทําทัณฑบนไว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน แทนการลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้นก็ไดโดยใหพิจารณา
ถึง สาเหตุ แ หง การกระทํ าความผิ ด พฤติ ก ารณ แ หง คดี อายุ ประวั ติ ความประพฤติ สติ ป ญ ญา
การศึกษาอบรม สุ ขภาพ ภาวะแหง จิต นิ สัย อาชีพ และฐานะของผู กระทํา ความผิด ตลอดจน
สิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับผูกระทําความผิด ประกอบดุลพินิจที่จะใชวิธีการดังกลาวใหเหมาะสมกับ
ผูกระทําความผิดแตละราย และเหมาะสมกับพฤติการณเฉพาะเรื่อง โดยมุงถึงความสงบสุข และการอยู
รวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ และศาลอาจสอบถามหรือรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคล
ในครอบครัวประกอบดุลพินิจดวยก็ได
ขอ ๔ วิธีการฟนฟูและบําบัดรักษาผูกระทําความผิดแทนการลงโทษนั้น ศาลอาจกําหนด
ขอเดียวหรือหลายขอ ดังตอไปนี้
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๑) ให ฟ น ฟู โ ดยการอบรมผูก ระทํ า ความผิ ด ด วยการว ากล าวตั กเตื อนหรือ ใหเ ข าร ว ม
โครงการฝกอบรมทางศีลธรรมหรือฝกวินัยหรือโครงการอื่น เปนระยะเวลาและในสถานที่ที่เหมาะสม
ตามที่ศาลเห็นสมควร แตทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน ๗ วัน
(๒) ใหเขารับการฟน ฟูบําบัดรักษาเกี่ยวกับอาการติดยาเสพติดใหโทษ ในสถานพยาบาล
สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร จนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัด แตทั้งนี้เปนเวลา
ไม เ กิ น ๖ เดื อ นนั บ แต วั น ถู ก ส ง ตั ว เข า รั บ การฟ น ฟู บํ า บั ด รั ก ษา เว น แต มี เ หตุ จํ า เป น อย า งอื่ น
โดยคํานึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิดที่เกิดจากการติดยาเสพติดใหโทษ
ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งปวงของผูกระทําความผิดประกอบดวย และอาจจะใหผูกระทําความผิดอยู
ภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติดวยก็ได
(๓) ใหสงตัวผูกระทําความผิด ซึ่งมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ หรือความเจ็บปวย
อยางอื่น ไปบําบัดรักษายังโรงพยาบาล สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่นที่เห็น สมควรหรือมอบ
ใหแกผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควรจนกวาผูนั้นจะหาย หรือตามระยะเวลา
ที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเปนเวลาไมเกิน ๑ ป เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น
(๔) ใหสงตัวผูกระทําความผิดเขารับการบําบัดรักษาอาการติดสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น
ในสถานพยาบาล สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่น ที่เห็น สมควร จนกวาจะหายจากการติดสุรา
หรือของมึนเมาอยางอื่น แตทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน ๖ เดือนนับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการบําบัดรักษา
เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น
ขอ ๕ วิธีการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดแทนการลงโทษนั้น ใหศ าลกําหนดให
ผูกระทําความผิดไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลอื่นที่
ศาลเห็นสมควรทุก ๓ เดือนตอครั้งเปนเวลาไมเกิน ๑ ป หรือระยะเวลาที่เห็นสมควรแตไมเกิน ๑ ป
เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือ ตักเตือนในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ โดยอาจจะกําหนด
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติขอเดียวหรือหลายขอ ดังตอไปนี้ดวยก็ได
(๑) หามมิใ หผูกระทําความผิดเขาไปในสถานที่อันจูงใจใหประพฤติชั่วหรือกระทําการใด
อันเปนเหตุใหประพฤติชั่ว
(๒) ใหฝกหัดหรือประกอบอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(๓) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิดอีก
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๔) หามเล นการพนัน หรือหา มดื่ม สุร าหรือ เสพสิ่ งเสพติดทุกชนิดและอาจใหไปรับการ
บําบัดรักษาการติดสุราหรือสิ่งเสพติดหรือความบกพรองทางรางกายและจิตใจ หรือความเจ็บปวย
อยางอื่น ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด เปนเวลาไมเกิน
๖ เดือนนับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการบําบัดรักษา เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น
(๕) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด เพื่อแกไขฟนฟู หรือปองกันมิใหผูกระทํา
ความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดซ้ําขึ้นอีก
เงื่ อ นไขตามที่ศ าลได กํ า หนดดั ง กลา วนั้ น ถ า ภายหลัง ความปรากฏแก ศ าลว า พฤติ ก ารณ
เกี่ยวแกการคุมความประพฤติไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอ ใด
หรือกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไมไดกําหนดอีกก็ได
ขอ ๖ วิธีการใหผูกระทําความผิดชดใชเงิน ช วยเหลือบรรเทาทุกขแทนการลงโทษนั้ น
ใหศาลกําหนดใหผูกระทําความผิดชดใชคาเสียหายเบื้องตน สําหรับเงินหรือทรัพยสินใด ๆ ที่ผูเสียหาย
ไดสูญเสียไป เพราะผลของการกระทําความผิดนั้น ตามจํานวนเงินและระยะเวลาที่กําหนดใหชําระ
ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด โดยเฉพาะคาเสียหายดังตอไปนี้ ใหกําหนดดังนี้
(๑) สําหรับรายไดที่สูญเสียไป ใหชดใชคาเสียหายเบื้องตนในวงเงินที่สูญเสียไป แตทั้งนี้
ไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น
(๒) คาใชจายในการรักษาพยาบาล ใหชดใชเบื้องตนเทาที่ผูเสียหายไดใชจายไปจริง แตทั้งนี้
ไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น
(๓) คาใชจายในการหาที่อยูใหม ใหชดใชเบื้องตนเทาที่ผูเสียหายไดใชจายไปจริง แตทั้งนี้
ไมเกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เปนเวลาไมเกิน ๑ ป เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น
(๔) คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ใหชดใชเบื้องตนตามที่จําเปน ตามจํานวนเงินและระยะเวลา
ที่กําหนดใหชําระตามที่ศ าลเห็น สมควรกําหนด แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุ
สมควรอยางอื่น
ขอ ๗ การให ทํ า งานบริ ก ารสาธารณะแทนการลงโทษนั้ น ให ศ าลกํ า หนดประเภท
ของการทํางานบริการสาธารณะประโยชน สถานที่ และระยะเวลาตามที่ศ าลและผูกระทําความผิด
เห็นสมควร แตทั้งนี้ ไมควรกําหนดใหเกินวันละสามชั่วโมง และไมเกินเจ็ดวัน โดยใหพิจารณาดวยวา
การทํ างานนั้น ตอ งไม กอความเสียหายแก สังคมหรื อบุคคลอื่น และไมกอ ใหเ กิดภาระเกิน สมควร

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

165

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

ทั้งใหพิจารณาจากวิถีชีวิต การดํารงชีพ ความรับผิดชอบตอครอบครัวและพิจารณาจากลักษณะหรือ
ประเภทและความเหมาะสมของงาน รวมทั้งระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไปทํางานดวย
ขอ ๘ การให ล ะเว น การกระทํ า อั น เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การใช ค วามรุ น แรงในครอบครั ว
แทนการลงโทษ เมื่อศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดี ยังไมสมควรลงโทษผูกระทําความผิด แตการ
กระทําของผูกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งเปน เหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว ศาลมี
อํานาจที่จะสั่งหามมิใหผูกระทําความผิดกระทําหรือใหละเวน การกระทําดังกลาว หรือมีคําสั่งอื่นใด
ในอันที่จะบรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่ผูเสียหาย อาจไดรับตอไปเนื่องจากการกระทําของผูกระทํา
ความผิด ตามที่ศ าลเห็น สมควรได โดยศาลอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหผูกระทําความผิดปฏิบัติ
เพื่อปองกันมิใหผูนั้นกระทําความผิดขึ้นอีกก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควร ภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป
เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น
ขอ ๙ การทํ า ทั ณ ฑ บ นแทนการลงโทษ เมื่ อ ศาลเห็ น ว า ตามพฤติ ก ารณ แ ห ง คดี
ยังไมสมควรลงโทษผูกระทําความผิด แตมีเหตุอันควรเชื่อวาผูกระทําความผิดอาจจะกอเหตุราย ใหเกิด
ภยัน ตรายแกบุคคลในครอบครัวขึ้น อีก ใหศ าลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูนั้น ทําทัณฑบนไวโดยกําหนด
จํา นวนเงิน ไมเ กิ น ห า พัน บาท ว า ผูนั้ น จะไมก อ เหตุ รา ยดัง กลา วอีก ตลอดระยะเวลาที่ ศ าลกํา หนด
แตไมเกินสองป และจะสั่งใหมีประกันดวยหรือไมก็ได
ถาผูทําทัณฑบนกระทําผิดทัณฑบน ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูนั้นชําระเงินไมเกิน จํานวนที่ได
กําหนดไว ใ นทั ณฑ บน ถ าผู นั้น ไมชํ าระใหนํา บทบัญ ญัติใ นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐ มาใชบัง คับ เว น แต ผูทํา ผิด ทัณฑ บนเปน เด็กหรือเยาวชน ใหนํา บทบั ญญัติ ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับ
ขอ ๑๐ ในกรณี ที่ มี ก ารยอมความ การถอนคํ า ร อ งทุ ก ข ห รื อ การถอนฟ อ งในความผิ ด
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ใหศาลจัดใหมีการทําบัน ทึกขอตกลงเบื ้องตน กอนการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอน
ฟองนั้น และกําหนดใหนําวิธีการตามขอ ๔ ถึงขอ ๙ ขอเดียวหรือหลายขอ มาเปนเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามบัน ทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคล
ในครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว
จึงใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดดังกลาวได หากจําเลยฝาฝน
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว ในขอนี้หรือขออื่น ๆ ขอ ใดขอหนึ่ง ใหศ าลมีอํานาจยกคดีขึ้น
ดําเนินการตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
สนิท ตระกูลพรายงาม

อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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บทบาทของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวโดยสังเขป
๑. การด�ำเนินการเมื่อเกิดเหตุ
- เป็นหน่วยปฏิบัติในการรรับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว
- ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว (พนักงานเจ้าหน้าที่ใน
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ด�ำเนินการตามระเบียบกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการด�ำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงใน
ครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. การด�ำเนินการเมื่อมีการออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการ/วิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
- แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุขภาพกายและจิตของผู้กระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว ผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว มูลเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
ในครอบครัว หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา รวมทั้งเสนอมาตรการหรือวิธีการ
บรรเทาทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกค�ำสั่งตามมาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๑๑
๓. การด�ำเนินการเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทา
ทุกข์ ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑
- ในกรณีที่มีค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ หรือให้
ใช้วิธีการฟื้นฟู บ�ำบักรักษา ให้ประสานความร่วมมือกับแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตรวจรักษา ฟื้นฟู หรือบ�ำบัดร่างกายและจิตใจ และให้ค�ำ
ปรึกษาแก่ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง : กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาล
ในสังกัด กทม.
- ในกรณีที่มีค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ แจ้งค�ำสั่งแก่ผู้กระท�ำความรุนแรงทราบ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ศูนย์ปฏิบัติ
การฯ แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลทราบ
- กรณีมีค�ำสั่งห้ามผู้กระท�ำฯ เข้าไปในที่พ�ำนักของครอบครัวหรือห้ามเข้าใกล้ตัวบุคคลในครอบครัว
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท�ำการติดตามสอดส่องผู้กระท�ำความรุนแรง หาก
ผู้กระท�ำความรุนแรงร้องขอว่าตนไม่มีที่พ�ำนักอื่นใด ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห์ หรือที่พักอื่นใดที่เหมาะสม
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านพักฉุกเฉิน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน
- ในกรณีที่มีค�ำสั่งก�ำหนดวิธีการดูแลบุตร ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามให้หน่วยงานหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่งดังกล่าวและรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลทราบ
- ในกรณีเป็นค�ำสั่งหรือมาตรการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวมา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือให้
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่ง หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ ให้รายงานให้พนักงานเจ้า
หน้าที่หรือศาลทราบ
๔. การด�ำเนินการรับเรือ่ งราวการฝ่าฝืน การติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือศาล
- รับเรื่องราวเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง และรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล
ทราบแล้วแต่กรณี
- ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม
เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ฯ และรายงานข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปเกีย่ วกับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระท�ำ ผู้ถูกกระท�ำ สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ศาลพิจารณาไต่สวนและมีค�ำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือ
ก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
๕. การด�ำเนินการกรณีทศี่ าลก�ำหนดให้ใช้วธิ อี นื่ แทนการลงโทษ ตามมาตรา ๑๒
- ติดตามประสานงานบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งแทนการลงโทษ (มี ๗ ประการ ได้แก่ ฟื้นฟู บ�ำบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระท�ำ
ความผิด ชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุให้เกิด
ความรุนแรงในครอบครัว หรือ ทําทัณฑบน แล้วรายงานให้ศาลทราบ
๖. การด�ำเนินการเมือ่ มีการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
- แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุขภาพกายและจิตของผู้กระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว ผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว มูลเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
ในครอบครัว หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา หรือข้อเท็จจริงอื่นใดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือศาล เพื่อประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้น
ก่อนการยอมความ การถอนค�ำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง
- ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นสมควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นใด
ในครอบครัว ประกอบการท�ำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวเข้าร่วมด้วย
- ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลน�ำวิธีการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาก�ำหนดเป็นเงื่อนไข
ในการปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้น ให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารฯ ประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๗. การด�ำเนินการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงฯ
- ติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ การถอนคํารองทุกข
หรือการถอนฟอง และเงื่อนไขตามที่พนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนด หากผูตองหาหรือจําเลยฝาฝน
หรือไม ปฏิบัติตามเงื่อนไข ใหศูนยปฏิบัติการรายงานใหพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบแล้วแต่กรณี
การด�ำเนินการด้านอื่นๆ ของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
- ประสานความร่วมมือกับแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตรวจร่างกาย จิตใจ และให้ค�ำปรึกษา
- จัดให้มีสถานที่สอบปากค�ำผู้ถูกกระท�ำที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจ โดยค�ำนึงถึงเพศ อายุ
สภาพจิตใจ และพฤติการอื่นๆ
- จั ด ให้ มี พั ก ที่ เ หมาะสมและปลอดภั ย แก่ ผู ้ ถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงในครอบครั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น
การถูกกระท�ำซ�้ำ
- จัดหาอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นแก่การด�ำรงชีพ หรือจัดให้มีการท�ำงานระหว่าง
พักอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฯ บ้านพักฉุกเฉิน หรือสถานแรกรับ
- ประสานส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา กรณีผู้ถูกกระท�ำ
ความรุนแรงร้องขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
- ประสานหน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น การจัดประชุม เพื่อน�ำพระราชบัญญัติฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความรุนแรงทีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ ารฯ ด�ำเนินการตามมาตรา
๑๗ และรายงานข้อมูลให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอย่างน้อยปีละครั้ง
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ในพื้นที่ชุมชนอย่างทั่วถึง
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

เครือข่ายในการประสานช่วยเหลือผู้ถูกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑.๑ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
- ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ที่อยู่ เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
		
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๕๐๔๘ โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๕๐๕๗
- กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ที่อยู่ เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
		
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๕๐ โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๕๐
๑.๒ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๖๕๙-๖๔๔๓ , ๐๒-๖๕๙-๖๕๒๖-๗
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๑๓๐๐ (อัตโนมัติ) , ๐๒-๖๕๙-๖๒๕๙ โทรสาร ๐๒-๖๕๙-๖๒๕๙
- ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด
๑. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ต�ำบลไสไทย อ�ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๘๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๑๑-๐๔๔ โทรสาร ๐๗๕-๖๑๒-๕๘๖
๒. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (ชั้น ๑) ถนนแสงชูโต ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๑-๗๗๕ , ๐๓๔-๕๑๒-๔๕๕ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑-๗๗๕
๓. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๑ ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๒๑-๖๔๙ โทรสาร ๐๔๓-๘๒๑-๖๔๙
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๔. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก�ำแพงเพชร
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดก�ำแพงเพชร (หลังใหม่) ชัน้ ๒ ถนนก�ำแพงเพชร-สุโขทัย ต�ำบลหนองปลิง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕-๑๘๐ , ๐๕๕-๗๐๕-๐๓๐ ถึง ๑ โทรสาร ๐๕๕-๗๐๕-๐๓๐ ถึง ๑
๕. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
รายะเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนศูนย์ราชการ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๓๖-๖๒๑ โทรสาร ๐๔๓-๒๓๗-๙๘๖
๖. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ๑๒๑๒/๒๑ ถนนท่าแฉลบ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๑๒-๕๕๒ โทรสาร ๐๓๙-๓๒๗-๘๖๘
๗. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๖-๑๑๗ , ๐๓๘-๕๓๕-๓๘๗ โทรสาร ๐๓๘-๕๑๑-๖๓๔
๘. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรีชั้น ๑ ถนนมนตเสวี ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๗๗-๘๗๗ โทรสาร ๐๓๘-๒๘๕-๒๐๘
๙. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น ๑ (หลังใหม่) ถนนพรหมประเสริฐ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๑-๑๐๓ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๑-๑๐๓
๑๐. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๑๑-๐๐๓ ถึง ๔ โทรสาร ๐๔๔-๘๑๑-๐๐๔
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๑. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชัน้ ๑ ถนนไตรรัตน์ ต�ำบลนาชะอัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๑๑-๗๑๐ โทรสาร ๐๗๗-๕๐๒-๙๙๖
๑๒. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๑ ถนนแม่ฟ้าหลวง ต�ำบลริมกก
อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๕๐-๑๕๓ , ๐๕๓-๑๕๐-๑๕๘ โทรสาร ๐๕๓-๑๕๐-๑๕๓
๑๓. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒-๗๑๖ , ๐๕๓-๑๑๒-๗๑๙ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒-๗๑๘
๑๔. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนพัทลุง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๘-๓๖๖ โทรสาร ๐๗๕-๒๒๐-๒๑๓
๑๕. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดตราดชัน้ ๑ ถนนราษฏร์นยิ ม ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๑๑-๕๘๘โทรสาร ๐๓๙-๕๒๕-๒๙๖
๑๖. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหนองหลวง อ�ำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๑-๔๕๒ โทรสาร ๐๕๕-๕๑๗-๔๔๖
๑๗. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๑๑-๔๘๐ โทรสาร ๐๓๗-๓๑๑-๑๔๐ , ๐๓๗-๓๑๑-๔๘๐
๑๘. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ ต�ำบลถนนขาด
อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๔๐-๐๑๕ ถึง ๗ โทรสาร ๐๓๔-๓๔๐-๐๑๗
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๑๙. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนอภิบาลบัญชา ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๑๑-๐๒๒ โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑-๐๕๖
๒๐. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๓-๐๐๐ โทรสาร ๐๔๔-๒๕๕-๗๓๒
๒๑. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๖-๑๖๕ โทรสาร ๐๗๕-๓๔๑-๐๒๖
๒๒. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (ชั้น ๑) ถนนสวรรค์วิถี ต�ำบลนครสวรรค์ตก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๘๐๓-๕๓๒ ถึง ๕ โทรสาร ๐๕๖-๘๐๓-๕๓๒ ถึง ๕
๒๓. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๐-๐๗๓๗ ถึง ๘ โทรสาร ๐๒-๙๕๐-๒๑๓๔
๒๔. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๑ ต�ำบลล�ำภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๑๐๕ ถึง ๖ โทรสาร ๐๗๓-๕๓๒-๑๐๕ ถึง ๖
๒๕. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ต�ำบลไชยสถาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๖-๔๐๑ โทรสาร ๐๕๔-๗๑๖-๔๐๒
๒๖. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ต�ำบลบึงกาฬ อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๒-๔๖๒ ถึง ๓ โทรสาร ๐๔๒-๔๙๒-๔๘๗
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๒๗. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๕๙ ชั้น ๑ เขากระโดง ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๖๖-๕๕๐ ถึง ๑ โทรสาร ๐๔๔-๖๖๖-๕๕๐
๒๘. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ต�ำบลบางปรอก อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑-๖๐๔๓ โทรสาร ๐๒-๕๘๑-๔๙๓๗
๒๙. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๑๑-๓๔๙ โทรสาร ๐๓๒-๖๐๓-๑๖๔
๓๐. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒ ถนนสุวินทวงศ์ ต�ำบลไม้เค็ด
อ�ำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๕๔-๐๒๕ โทรสาร ๐๓๗-๔๕๔-๐๒๔
๓๑. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ต�ำบลสะบารัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๓๓-๗๖๒ ถึง ๓ โทรสาร ๐๗๓-๓๔๙-๑๔๕
๓๒. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๔๕-๓๖๗ โทรสาร ๐๓๕-๓๓๕-๘๕๗
๓๓. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ๗/๑-๒ ซอยหน้าค่าย ต�ำบลท้ายช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๑๒-๑๗๙ โทรสาร ๐๗๖-๔๑๔-๒๕๓
๓๔. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์ ต�ำบลคูหาสวรรค์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๓-๒๘๙ โทรสาร ๐๗๔-๖๑๒-๖๐๙
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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๓๕. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น ๑ ต�ำบลท่าหลวง อ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๑๑-๑๓๐ โทรสาร ๐๕๖-๖๑๑-๑๓๐
๓๖. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๑ ถนนวังจันทน์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๔๖-๘๒๗ โทรสาร ๐๕๕-๒๔๖-๘๒๗
๓๗. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต�ำบลคลองกระแซง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๒๖-๐๙๑ โทรสาร ๐๓๒-๔๑๐-๖๔๓
๓๘. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต�ำบลสะเดียง
อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๒๕-๗๔๓ ถึง ๕ โทรสาร ๐๕๖-๗๒๕-๗๔๓ ถึง ๑๘
๓๙. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๑๑-๕๗๒ ถึง ๓ โทรสาร ๐๕๔-๕๑๑-๕๗๒ ถึง ๓
๔๐. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ถนนพหลโยธิน ต�ำบลบ้านป้อม
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๑๑-๑๔๖ ถึง ๗ , ๐๕๔-๔๔๙-๕๔๕ ถึง ๗ โทรสาร ๐๕๔-๔๑๑-๑๔๗
๔๑. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ต�ำบลตลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒-๗๒๖ / ๒๔๐-๔๑๔ โทรสาร ๐๗๖-๒๔๐-๔๑๕
๔๒. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามชั้น ๑ ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ต�ำบลแวงน่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗-๑๑๖ , ๐๔๓-๗๗๗-๑๒๑ โทรสาร ๐๔๓-๗๗๗-๕๗๗
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๔๓. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๑-๔๔๒ โทรสาร ๐๔๒-๖๑๑-๔๔๒
๔๔. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนขุนลุมประพาส ต�ำบลจองค�ำ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๒-๒๐๕ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑-๒๖๑
๔๕. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๑๒-๙๖๑ โทรสาร ๐๗๓-๒๔๓-๐๐๔
๔๖. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท อ�ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๑-๕๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๗๑๑-๐๘๐
๔๗. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๒๖-๔๔๖ โทรสาร ๐๔๓-๕๒๖-๔๔๖
๔๘. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม ต�ำบลบางริ้น อ�ำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๐๐-๑๒๘ โทรสาร ๐๗๗-๘๐๐-๑๓๐
๔๙. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชัน้ ๑ ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๙๔-๑๔๑ โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔-๐๗๕
๕๐. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น ๑ ถนนอ�ำเภอ ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๓๗-๖๒๐ , ๐๓๒-๓๒๖-๘๒๑ โทรสาร ๐๓๒-๓๒๑-๙๘๑
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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๕๑. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชัน้ ๑ ถนนนารายณ์มหาราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๗๐-๑๖๘ ถึง ๙ โทรสาร ๐๓๖-๗๗๐-๑๖๘
๕๒. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล�ำปาง
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดล�ำปาง ชั้น ๒ ถนนวชิราวุธด�ำเนิน ต�ำบลพระบาท
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๖๕-๐๔๒ ถึง ๔ โทรสาร ๐๕๔-๒๖๕-๐๔๓
๕๓. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล�ำพูน
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดล�ำพูน ถนนอินทยงยศ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๑-๑๘๘ , ๐๕๓-๕๑๑-๑๔๑ โทรสาร ๐๕๓-๕๑๑-๑๘๘
๕๔. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมะลิวัลย์ ต�ำบลกุดป่อง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๑-๒๙๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๓๒-๓๒๐
๕๕. ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ต�ำบลเมืองเหนือ
อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๑-๔๗๔ โทรสาร ๐๔๕-๖๑๑-๔๗๔
๕๖. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนศูนย์ราชการ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๑๑-๔๓๙ ถึง ๔๔๐ โทรสาร ๐๔๒-๗๓๓-๕๗๑
๕๗. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๑-๑๘๘ โทรสาร ๐๗๔-๓๑๓-๖๒๐
๕๘. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดสตูล ชัน้ ๑ (หลังใหม่) ต�ำบลพิมาน อ�ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๑๑-๓๗๕ โทรสาร ๐๗๔-๗๑๑-๓๗๕
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๕๙. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภริ มย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๕-๒๒๒๔ , ๐๒-๓๙๕-๔๑๓๖ , ๐๒-๓๘๒-๖๐๔๖ โทรสาร ๐๒-๓๙๕-๔๑๓๖
๖๐. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนเอกชัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๒-๖๑๔ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕-๗๓๐
๖๑. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ต�ำบลมหาชัย
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๔๑๑-๐๔๑ โทรสาร ๐๓๔-๔๒๗-๑๒๐
๖๒. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๒๕-๐๖๘ โทรสาร ๐๓๗-๔๒๕-๒๐๑
๖๓. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต�ำบลปากเพรียว
อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๑๑-๗๙๔ , ๐๓๖-๒๑๒-๑๐๕ , ๐๓๖-๒๓๓-๑๑๓ โทรสาร ๐๓๖-๒๑๑-๗๙๔
๖๔. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บรุ ี ถนนสิงห์บรุ -ี บางพาน ต�ำบลบางมัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บรุ ี ๑๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๐๗-๑๖๓ โทรสาร ๐๓๖-๕๐๗-๑๖๒
๖๕. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชัน้ ๑ ถนนนิกรเกษม ต�ำบลธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๑-๒๓๔ / ๖๑๖-๔๑๗ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๑-๒๓๔
๖๖. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ต�ำบลสนามชัย อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๕-๓๘๖ ถึง ๗ โทรสาร ๐๓๕-๕๓๕-๓๘๖ ถึง ๗
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๖๗. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต�ำบลขุนทะเล
อ�ำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๘๔๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๐๘๐ ถึง ๑ โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕-๐๘๐ถึง ๑
๖๘. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๑๑-๔๒๔ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๑-๖๕๔ , ๐๔๔-๕๑๑-๐๕๘
๖๙. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒ ถนนมิตรภาพ ต�ำบลหนองกอมเกาะ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๑-๐๒๗ โทรสาร ๐๔๒-๔๒๒-๘๔๐
๗๐. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล�ำภู
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�ำภู ชั้น ๑ ถนนอุดร-เลย ต�ำบลล�ำภู อ�ำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวล�ำภู ๓๙๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๑๒-๐๓๐ โทรสาร ๐๔๒-๓๑๑-๙๓๔
๗๑. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนเทศบาล ๑ ต�ำบลบางแก้ว
อ�ำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๖-๑๕๖ โทรสาร ๐๓๕-๖๑๑-๑๖๓
๗๒. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๑ ถนนอธิบดี ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๑-๗๗๓ , ๐๔๒-๓๒๕-๖๑๕ โทรสาร ๐๔๒-๒๒๑-๗๗๓
๗๓. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนศรีอุทัย ต�ำบลอุทัยใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๑-๒๒๙ โทรสาร ๐๕๖-๕๑๑-๒๒๙
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๗๔. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๑ ถนนประชานิมิตร ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๑-๙๘๓ โทรสาร ๐๕๕-๔๑๔-๐๖๑
๗๕. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ต�ำบลแจระแม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๔๔-๖๔๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๔๔-๕๗๙
๗๖. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญชั้น ๒ ถนนชยางกูร
อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๒๓-๑๒๖ โทรสาร ๐๔๕-๕๒๓-๑๒๖
๑.๓ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- บ้านพักเด็กและครอบครัว ๗๗ แห่ง
บริการด้านความช่วยเหลือ
เป็นสถานแรกรับ สถานที่พักพิงชั่วคราวให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการ
สวัสดิการสังคม คุ้มครอง พื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีม
สหวิชาชีพรับแจ้งเรื่องราวข่าวสาร ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐)
๑) บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ ๒๕๕ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๘๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๘๒
๒) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ที่อยู่ ๓๕๙ ม.๗ ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๑๒-๓๒๓ - ๔ โทรสาร ๐๗๕-๖๑๒-๓๒๓
๓) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่ ๘/๘ ม.๑๒ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๕๖๔-๕๑๗
๔) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่อยู่ ๓๙๑ ซอยทองเจืออุทิศ ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๓๙-๔๙๖๘ โทรสาร ๐๔๓-๘๑๕-๔๕๖
๕) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดก�ำแพงเพชร
ที่อยู่ ๒๒๑ ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๖-๘๘๑ ถึง ๒ โทรสาร -๗๑๖-๘๘๑ ถึง ๒
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๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ ๒๒๒ ม.๓ ต.ส�ำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๙๓-๓๗๘ โทรสาร ๐๔๓-๓๙๓-๓๘๐
๗) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่ ๒๙/๙๓-๙๔ หมู่บ้านยลดาวิวล์ ๑ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๙-๓๒๗-๕๗๗
๘) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ ๑๐๕๔ -๑๐๕๖ ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๒๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๓๕-๗๓๗ โทรสาร ๐๓๘-๕๓๕-๗๓๖
๙) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ ๔๐ ม.๔ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๔๐-๐๒๒ โทรสาร ๐๓๘-๒๔๐-๑๓๕
๑๐) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
ที่อยู่ ๒๕๗/๘ ซ.เทศบาล ๑๗ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๖-๔๑๕-๖๙๔
๑๑) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ ๒๒๗ ก/๑๘๓ ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๘๑๓-๓๓๐
๑๒) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
ที่อยู่ ๒๑/๒๖ หมู่๙ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๐๖-๗๘๒ โทรสาร ๐๗๗-๕๗๔-๕๒๕
๑๓) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ ๑๐๔ หมู่๑๕ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๐๒-๕๒๘ โทรสาร ๐๕๓-๖๐๒-๕๒๗
๑๔) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ ๖๓/๓ ม.๔ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๑-๐๓๖ โทรสาร ๐๕๓-๑๒๑-๑๖๔
๑๕) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
ที่อยู่ ๓๘/๑๗ ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖-๘๘๒ โทรสาร ๐๗๕-๒๒๖-๘๘๑
๑๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
ที่อยู่ ๗๙ ม.๑ ต.หนองสเม็ด อ.เมือง จ.ตราด ๒๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๙๓-๒๖๒ โทรสาร ๐๓๙-๕๙๓-๖๑๑
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๑๗) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
ที่อยู่ ๕๕๕ หมู่ ๙ ต.น�ำ้ รึม อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๙๖-๓๔๑-๒ โทรสาร ๐๕๕-๘๙๖-๓๔๒
๑๘) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
ที่อยู่ ๑๒๔ ม.๑๐ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๑๕-๕๐๒ โทรสาร ๐๓๗-๓๑๕-๕๐๑
๑๙) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ ๒๕๘ ถ.ทรวารวดีใต้ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๗๒-๑๒๖ โทรสาร ๐๓๔-๒๗๒-๑๒๗
๒๐) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ที่อยู่ ๑๕๕ ม.๑๐ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐-๖๒๑ โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐-๖๒๒
๒๑) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ ๑๔๒๒/๑ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๒๒-๗๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๙๒๒-๗๓๕
๒๒) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ ๓๓๓/๑ ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๗-๙๙๐ โทรสาร ๐๗๕-๓๔๓-๘๙๒
๒๓) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่ ๖๒/๑ ม.๖ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๕๗-๓๑๓ - ๑๖ โทรสาร ๐๕๖-๒๕๗-๓๑๗
๒๔) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่ ๗๘/๑๐ ม.๑ ต.บางบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๒-๑๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๘๒-๑๒๙๙
๒๕) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
ที่อยู่ ๗๙ ม.๘ ต.ล�ำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๖๗๐ - ๑ โทรสาร ๐๗๓-๕๓๒-๖๗๑
๒๖.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
ที่อยู่ ๒๗๑ ม.๗ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๘๒-๐๖๐-๖๓ โทรสาร ๐๕๔-๖๘๒-๐๖๑
๒๗) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ ๒๘๑ ม.๓ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๑๘๑-๑๔๖-๗
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๒๘) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ ๒๐๒ ม.๗ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๒-๐๖๐ โทรสาร ๐๔๒-๔๙๑-๔๗๑
๒๙) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ ๑/๑๑๙ ม.๒ ต.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๗๒ โทรสาร ๐๒-๕๗๗-๔๙๕๕
๓๐) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ ๙๙/๙ ม.๗ ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๕๕๔-๑๖๔ โทรสาร ๐๓๒-๖๐๐-๘๒๖
๓๑) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ๑๕๑/๙๙ ม.๘ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๓-๗๔๓ ถึง ๔ โทรสาร ๐๓๗-๒๑๓-๗๔๓
๓๒) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ ๑๔๘/๒๒๙ ม.๖ ถ.โรงเหล้า ซ.๙ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๓-๓๑๒-๒๐๖
๓๓) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ที่อยู่ ๒๙ ม.๑ บ้านห้วยเคียน-เหนือ ต.บ้านต�๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๘๘๗-๒๕๒-๔ โทรสาร ๐๕๔-๘๘๗-๒๕๒
๓๔) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ ๒๐๐/๑๑ ม.๒ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๗๔๓-๓๔๘
๓๕) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
ที่อยู่ ๕๘/๑๒๒ ม.๕ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๒๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๘๖-๘๑๔ – ๖ โทรสาร ๐๗๖-๔๘๖-๘๑๕
๓๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ ๑๘๕ ม.๑ ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๗๓-๙๙๑ โทรสาร ๐๗๔-๖๗๓-๙๙๒
๓๗) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ ๙๘/๒ ม.๓ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๙๙๐-๓๙๒ ถึง ๓ โทรสาร ๐๕๖-๙๙๐-๓๙๔
๓๘) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ ๓๓๔/๑๗ ม.๖ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรสาร ๐๕๕-๒๒๗-๖๑๒ โทรสาร ๐๕๕-๒๒๗-๖๒๑
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๓๙) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ ๔๐ ม.๓ ต.ช่อสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๐๑-๗๘๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๐๑-๗๘๑
๔๐) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่ ๙๗/๒๘๑ ม.๒ ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๒๒๖๑๒ โทรสาร ๐๕๖-๗๒๒-๖๑๑
๔๑) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
ที่อยู่ ๑๒๔/๑ ถ.น�้ำคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๒๔-๗๔๒-๓ โทรสาร ๐๕๔-๕๒๔-๗๔๓
๔๒) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่ ๓/๙๖ ม.๑ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๓-๓๑๕ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๔-๓๖๙
๔๓) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ ๔๙๔ ม.๑๑ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๐๖-๕๘๐ โทรสาร ๐๔๓-๗๐๖-๕๘๐
๔๔) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ที่อยู่ ๓๐๙ ม.๔ บ.กุดโง้ง ต.มุก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๖๑๒-๗๑๖
๔๕) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ ๑๐ ม.๔ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๙๕-๐๐๑ ถึง ๒ โทรสาร ๐๕๓-๖๙๕-๐๐๑
๔๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ที่อยู่ ๑๘/๑ ถ.เทศบาล ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๔-๖๓๓ โทรสาร ๐๔๕-๗๑๔-๖๓๒
๔๗) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา
ที่อยู่ ๖๒/๖๒ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๗๔-๐๙๑,๑๙๒ โทรสาร ๐๗๓-๒๗๔-๑๙๒
๔๘) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่ ๓๓๔ ม.๕ ต.นิเวศน์ องธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๕๖๙-๓๒๔
๔๙) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง
ที่อยู่ ๙๙๐ ม.๓ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๑๐-๓๔๗ โทรสาร ๐๗๗-๘๑๐-๓๔๖
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๕๐) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
ที่อยู่ ๓๑๘ ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๘๔-๘๙๕-๙๖ โทรสาร ๐๓๘-๖๘๔-๘๙๕
๕๑) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ ๖๘ ม.๒ ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ๗๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๙๙-๒๑๘ โทรสาร ๐๓๒-๓๙๙-๒๓๘
๕๒) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ที่อยู่ ๙๖/๒๘ ม. ๓ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๒๕-๓๒๒ โทรสาร ๐๓๖-๔๑๔-๖๙๓
๕๓) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล�ำปาง
ที่อยู่ ตู้ปณ.๖๙ ถ.ล�ำปาง-แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล�ำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๘๒๕-๖๔๗ โทรสาร ๐๕๔-๘๒๕-๖๔๘
๕๔) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล�ำพูน
ที่อยู่ ๑๒๖ ม.๑๐ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๕-๖๐๔ โทรสาร ๐๕๓-๕๒๕-๖๐๘
๕๕) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
ที่อยู่ ๒๑/๒ ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๘๑๒-๔๔๙
๕๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ ๑๒๙๑/๕-๖ ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ๓๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๗-๘๓๔-๖ โทรสาร ๐๔๕-๖๑๗-๘๓๓
๕๗) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ ๘๘๗/๓ ซ.การุญเทพ ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๑๒-๐๗๒ โทรสาร ๐๔๒-๗๑๔-๑๕๕
๕๘) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ที่อยู่ ๓๓๑/๒๕ ม.๒ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๓๐-๒๒๐ โทรสาร ๐๗๔-๓๓๐-๑๔๙
๕๙) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
ที่อยู่ ๒๗๖ ม.๒ ถ.คลองขุด-นาแค อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๒-๐๖๘ โทรสาร ๐๗๔-๗๗๒-๑๗๒
๖๐) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่ ๕๑ ม.๗ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๓-๕๙๗๕ โทรสาร ๐๒-๔๖๒-๖๔๒๒
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๖๑) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่ ๒/๑๙-๒๐ ม.๒ ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๔-๙๕๒ ถึง ๓ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๔-๙๕๒
๖๒) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่ ๙/๑๔ ม.๑ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๔๓๒-๕๒๑- ๒ โทรสาร ๐๓๔-๓๒๕-๕๒๑
๖๓) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ ๒๐๐ ม.๑๓ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๔๒-๔๓๕ ถึง ๖ โทรสาร ๐๓๗-๒๔๒-๔๓๖
๖๔) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
ที่อยู่ ๔๓๗/๕ ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๕๑-๗๙๔-๗ โทรสาร ๐๓๖-๓๕๑-๗๙๖
๖๕) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยู่ ๗๑/๗-๘ ม.๖ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๖-๕๒๓-๘๑๑
๖๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ ๑๕๗/๑ ม.๑๐ ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๐๗๙๑ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๐-๗๙๐
๖๗) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ ๑/๑ ถ.นางสายทอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๕๒๕-๒๒๔-๕
๖๘) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎ์ธานี
ที่อยู่ ๓๘/๑๙ ม.๑ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๘๙-๒๔๘ โทรสาร ๐๗๗-๒๘๙-๑๘๘
๖๙) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ ๑๒๗/๑ ม.๑๑ ถ.สุรินทร์-ท่าสว่าง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร๐๔๔-๕๑๕-๐๑๘
๗๐) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
ที่อยู่ ๑๙๙ ม.๑๐ ซ.เทศบาล๓ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕-๐๙๑ โทรสาร ๐๔๒-๔๙๕-๒๒๙
๗๑) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวล�ำภู
ที่อยู่ ๒๑ ม.๗ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู ๓๙๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๗๘-๔๕๐ โทรสาร ๐๔๒-๓๗๘-๐๓๔
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๗๒) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่ ๘๐/๑ ม.๒ ซ.อ่างทองค�ำ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๑-๙๖๒ โทรสาร ๐๓๕-๖๑๔-๑๒๙
๗๓) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ ภายในบริเวณนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๓๗-๑๕๑
๗๔) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ ๑๐๑/๑ ม.๕ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๐๗-๔๓๙ โทรสาร ๐๕๕-๔๐๗-๓๗๓
๗๕) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ ๑๒ ม.๖ ต.น�้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๔-๗๑๑ โทรสาร ๐๕๖-๕๑๔-๖๗๗
๗๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ ๑๐/๒ ซอยพนม ๗ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๒๔๒-๖๔๑
๗๗) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ที่อยู่ ๔๖๐-๔๖๐/๑ ถ.ราชบูรณะ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๕๑๑-๓๔๖-๘
๒. หน่วยงานสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๐ – ๗๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๘๔
กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๕๒๒๒ – ๕โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๔๒๑๔
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (ปคม.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๑ ๐๗๓๑
งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ศูนย์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๔๒๑ – ๓ ต่อ ๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๗๑๑, ๐ ๒๒๕๐ ๑๕๓๓
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๑ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๗ ๘๕๗๘-๙๗
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๒ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๒๑-๒
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๓ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๕ ๕๒๗๗
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กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๔ โทรศัพท์
							
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๕ โทรศัพท์
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๖ โทรศัพท์
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๗ โทรศัพท์
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๘ โทรศัพท์
กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๙ โทรศัพท์

๐ ๔๓๒๔ ๗๑๒๐, ๐ ๔๓๒๔ ๑๒๓๐
๐ ๔๓๒๔ ๕๑๖๖
๐ ๕๓๑๔ ๐๐๐๐
๐ ๕๕๓๖ ๘๑๑๔-๙
๐ ๓๔๒๔ ๕๙๙๐
๐ ๗๖๓๓ ๘๓๘๘
๐ ๗๔๓๑ ๑๑๖๑

๓. หน่วยงานสังกัดส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน (ส่วนกลาง) โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๕๑๒๘,
๐ ๒๑๔๒ ๒๐๗๖ – ๗๗, ๐ ๒๑๔๒ ๒๐๙๙
ส�ำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๘๑๒๑-๙, ๐ ๒๒๒๒ ๒๔๗๗
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๒๔๗๗
ส�ำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๔. กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ต�ำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๑๐๐๐
กรมอนามัย รายละเอียดเพือ่ ติดต่อ ทีอ่ ยู่ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๔๐๐๐
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๔๑๗๑
กรมสุขภาพจิต รายละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๙-๕๕๕๕ ถึง ๖๖ สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. ๑๖๖๗
กรมการแพทย์ รายละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๖๐๐๐ สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙
๕. กระทรวงยุติธรรม
๕.๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รายละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนน
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๒๙๙๙ , ๐๒-๑๔๑-๓๐๐๐ , ๐๒-๑๔๑-๓๐๐๑
• กองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๒๙๐๐ ถึง ๓๔ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๖๖๙
• ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๒๘๖๖ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๖๖๕
• ส�ำนักงานคุ้มครองพยาน โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๒๙๕๔ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๖๗๓
• ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๕๑๐๐
๕.๒ กรมราชทัณฑ์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ๒๒๒ ถนนนนทบุรี ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๙๖๗-๒๒๒๒
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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๖. กรุงเทพมหานคร
๖.๑ ส�ำนักพัฒนาสังคม
รายละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ๔๐๙๕/๒๕-๒๖ อาคาร๓ ร.ร. ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง๒)
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๕-๕๑๖๕ , ๐๒-๒๔๗-๙๔๕๐ , ๐๒-๒๔๗-๙๔๕๓ , ๐๒-๒๔๗-๙๔๙๕
โทรสาร ๐-๒๒๔๘-๖๑๕๒ ต่อ ๓๙๔๕
๖.๒ ส�ำนักการแพทย์
รายละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ๑๔ ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๔-๒๙๕๔ , ๐-๒๒๒๕-๔๙๘๖
- โรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
๑)โรงพยาบาลกลาง โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๑-๖๑๔๑ ต่อ ๑๐๘๑๒, ๘๐๓๖
โทรสาร ๐๒-๒๒๑-๖๑๔๑ ต่อ ๘๐๓๕
๒)โรงพยาบาลตากสิน โทรศัพท์ ๐๒-๔๓๗-๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๔ , ๑๒๑๕ โทรสาร ๐๒-๔๓๗-๖๖๐๕
๓)โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๙-๑๑๕๔ ต่อ ๖๓๐๖ โทรสาร ๐๒-๒๙๑-๙๙๘๐
๔)โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ าฐาโร โทรศัพท์ ๐๒-๔๒๙-๓๙๓๖ โทรสาร ๐๒-๔๒๙-๓๙๓๖
๕)โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๘-๔๑๐๐ ถึง ๑ , ๐๒-๙๘๘-๔๐๙๗ ถึง ๘,
๐๒-๕๔๓-๑๓๐๗
๖)โรงพยาบาลลาดกระบัง โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๖-๙๙๙๕ , ๐๒-๓๒๖-๗๗๑๑ ต่อ ๒๑๗
โทรสาร ๐๒-๓๒๖-๗๒๓๓
๗)โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ โทรศัพท์ ๐๒-๔๒๑-๒๒๒๒ โทรสาร ๐๒-๔๔๔-๒๗๗๒
๘)โรงพยาบาลสิรนิ ธร โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๘-๖๙๐๐ -๑๙
๙)โรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียน โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๕-๐๙๐๐ ถึง ๔
- ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สายด่วน โทร. ๑๖๔๖
- หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล สายด่วน โทร. ๑๕๕๔
๗. โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ำรุนแรง
(One Stop Crisis Center, OSCC) หรือ “ศูนย์พึ่งได้”
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๓๒๗-๘
โรงพยาบาลต�ำรวจ โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒-๘๑๑๑-๒๕
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๖-๑๔๐๐-๒๘
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลเดช โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑-๑๙๗๐-๙๐
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่ เกล้า โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๘-๐๑๑๖
โรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔-๘๑๖๔-๗๓ โทรสาร ๐๒-๓๕๔-๘๑๔๖
โรงพยาบาลเลิดสิน โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๓-๙๑๖๙-๒๐ โทรสาร ๐๒-๓๕๓-๙๖๒๑
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๑๗-๔๒๗๐ โทรสาร ๐๒-๕๑๗-๔๒๖๒
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔-๘๓๓๓-๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ บางเขน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐-๕๒ โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

โรงพยาบาลชลประทาน อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๓-๘๓๙๗
โทรสาร ๐๒-๕๘๔-๖๐๗๐
โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๗-๐๒๔๖-๕๓
โทรสาร ๐๒-๕๒๖-๕๖๒๙
โรงพยาบาลปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑-๕๗๓๓ โทรสาร ๐๒-๕๘๑-๔๑๓๖
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๒๒-๕๕๕ ต่อ ๒๓๓๓ , ๒๓๓๔
โทรสาร ๐๓๕-๒๔๒-๑๘๒
โรงพยาบาลอ่างทอง โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๒๐-๘๓๔-๗ โทรสาร ๐๓๕-๖๑๒-๑๕๑
โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๗-๐๔๙๑ , ๐๒-๓๘๙-๐๒๙๑
โทรสาร ๐๒-๓๘๙-๕๙๒๑
โรงพยาบาลสระบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๙๑๙-๕๕๕ , ๐๓๖-๒๒๓-๘๑๑-๕ โทรสาร ๐๓๖-๒๑๑-๔๒๔
โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๖๖-๑๑๑ , ๐๓๖-๓๒๓-๒๙๑-๖
โทรสาร ๐๓๖-๒๖๖-๑๑๒
โรงพยาบาลลพบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๖๒๑-๕๓๗-๔๖ โทรสาร ๐๓๖-๔๑๒-๐๑๘
โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๗๒-๐๕๑-๖ โทรสาร ๐๓๖-๔๗๑-๕๘๐
โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๒๑-๔๔๕-๘ โทรสาร ๐๓๖-๕๒๒-๕๑๕
โรงพยาบาลอินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ โี ทรศัพท์ ๐๓๖-๕๘๑-๙๙๓-๗ โทรสาร ๐๓๖-๕๘๑-๙๙๒
โรงพยาบาลชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔-๐๗๓ , ๐๕๖-๔๒๑-๕๑๖ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๑-๐๗๑
โรงพยาบาลนครนายก โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๑๑-๒๓๙ โทรสาร ๐๓๗-๓๑๑-๑๕๐
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๒๓-๓๙๔ โทรสาร ๐๓๕-๕๑๑-๗๓๘
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๑-๐๗๗
โทรสาร ๐๓๕-๕๓๑-๑๘๙ , ๐๓๕-๕๓๑-๔๙๘
โรงพยาบาลราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๒๗-๙๙๙ , ๐๓๒-๓๒๑-๘๒๓ โทรสาร ๐๓๒-๓๒๑-๘๒๓
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๒๒-๘๓๖-๕๕ ,
๐๓๒-๓๔๔-๐๙๖-๑๐๐ โทรสาร ๐๓๒-๒๑๑-๗๖๖
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๕๕-๓๐๐-๑๕ โทรสาร ๐๓๒-๒๓๓-๕๙๔
โรงพยาบาลนครปฐม โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๕๑-๕๕๒ , ๐๓๔-๕๑๑-๕๐๗ โทรสาร ๐๓๒-๒๕๑-๕๕๓
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๒๒-๙๙๙
โทรสาร ๐๓๔-๕๑-๕๐๗
โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑-๑๐๕
โทรสาร ๐๓๔-๕๔๑-๑๑๕
โรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๑-๐๖๐-๔ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑-๐๗๙
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทรศัพท์ ๐๓๔-๔๒๗-๐๙๙-๑๐๔ โทรสาร ๐๓๔-๔๑๑-๔๘๘
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๒๓-๐๔๔-๙
โทรสาร ๐๓๔-๗๑๔-๒๐๐
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๒๘-๖๘๘
โทรสาร ๐๕๖-๒๒๘-๖๘๑
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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โรงพยาบาลอุทยั ธานี โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๒-๔๐๖ , ๐๕๖-๕๑๑-๐๘๕ โทรสาร ๐๕๖-๕๑๒-๕๘๐
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๑-๐๒๔-๒๕
โทรสาร ๐๕๕-๕๑๑-๐๓๗
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๓๑-๒๒๙ โทรสาร ๐๕๕-๕๓๓-๐๔๖
โรงพยาบาลสุโขทัย โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๑-๗๐๒ , ๐๕๕-๖๑๑-๗๘๒ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๐-๕๘๘
โรงพยาบาลศรีสงั วรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๘๒-๐๓๐-๔๓ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๑-๕๑๙
โรงพยาบาลก�ำแพงเพชร โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๑-๒๓๒ , ๐๕๕-๗๑๔-๒๒๓-๕
โทรสาร ๐๕๕-๗๑๓-๐๔๓
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๑๙-๘๔๔ โทรสาร ๐๕๕-๒๕๘-๘๑๓
โรงพยาบาลพิจติ ร โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๑๑-๒๓๐ , ๐๕๖-๖๑๑-๓๑๐ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๑-๓๑๑
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๑-๐๒๕-๖ โทรสาร ๐๕๖-๗๑๑-๐๒๔
โรงพยาบาลแพร่ โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๑๑-๐๙๗ , ๐๕๔-๕๑๑-๕๗๖ โทรสาร ๐๕๖-๕๑๑-๐๙๖
โรงพยาบาลน่าน โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๗๑-๖๒๐-๒ โทรสาร ๐๕๔-๗๑๐-๙๗๗
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๑-๑๗๕ , ๐๕๕-๔๑๑-๐๖๔ โทรสาร ๐๕๕-๔๑๓-๘๔๕
โรงพยาบาลล�ำปาง โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๒๓-๖๒๓-๗ โทรสาร ๐๕๔-๒๒๖-๑๒๖
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๙๐-๗๕๕-๖๔ โทรสาร ๐๕๓-๘๙๐-๐๘๔
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๑-๓๐๐-๔ โทรสาร ๐๕๓-๗๑๓-๐๔๔
โรงพยาบาลพะเยา โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๑๐-๕๐๑-๑๑ โทรสาร ๐๕๔-๔๘๑-๗๐๘
โรงพยาบาลเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๕๑-๓๐๐-๑ โทรสาร ๐๕๔-๔๑๖-๖๑๕
โรงพยาบาลล�ำพูน โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๐-๐๒๐ โทรสาร ๐๕๓-๕๑๑-๒๓๓
โรงพยาบาลศรีสงั วาล จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๒๐-๗๓๑-๒, ๐๕๓-๖๑๑-๓๗๘
ภาคตะวันออก
โรงพยาบาลชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๗๔-๒๐๐-๗ โทรสาร ๐๓๘-๒๗๔-๙๑๐-๑
โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๑-๐๓๓ , ๐๓๘-๕๑๔-๗๒๒-๓
โทรสาร ๐๓๘-๕๑๑-๖๓๓
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๑-๐๘๘-๒๐
โทรสาร ๐๓๗-๒๑๑-๑๒๔ , ๐๓๗-๒๑๑-๒๔๓
โรงพยาบาลสระแก้ว โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๔๓-๐๑๘-๒๐ โทรสาร ๐๓๗-๒๔๒-๕๓๑
โรงพยาบาลตราด โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๑๑-๐๔๐ , ๐๓๙-๕๑๑-๒๘๔ โทรสาร ๐๓๙-๕๒๐-๒๑๑
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๒๔-๙๗๕-๘๔
โทรสาร ๐๓๙-๓๑๑-๕๑๑
โรงพยาบาลระยอง โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๗-๔๕๑-๘ โทรสาร ๐๓๘-๖๑๒-๐๐๓
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๔-๙๙๐-๙ โทรสาร ๐๔๔-๒๔๖-๓๘๙
โรงพยาบาลชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๓๗-๑๐๐ , ๐๔๔-๘๑๑-๐๐๕-๘ โทรสาร ๐๔๔-๘๒๒-๓๖๕
โรงพยาบาลบุรรี มั ย์ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๕-๐๐๒ , ๐๔๔-๖๑๕-๐๗๑ โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑-๒๘๒
โรงพยาบาลสุรนิ ทร์ โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๑๔-๑๒๕-๘ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๔-๑๒๗
โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๔๐-๙๙๓-๖ โทรสาร ๐๔๓-๗๑๑-๔๓๓
โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๓๖-๗๘๙ โทรสาร ๐๔๓-๒๓๖-๙๗๔ , ๐๔๓-๓๓๗-๐๕๒
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โรงพยาบาลเลย โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๑-๕๔๑ , ๐๔๒-๘๑๑-๖๗๙ โทรสาร ๐๔๒-๘๑๒-๖๕๓
โรงพยาบาลหนองคาย โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓-๔๕๖-๖๕ โทรสาร ๐๔๒-๔๒๑-๔๖๕
โรงพยาบาลอุดรธานี โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๕-๕๕๕ โทรสาร ๐๔๒-๒๔๘-๒๕๙
โรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๑๑-๙๙๙ โทรสาร ๐๔๒-๓๑๑-๙๙๒
โรงพยาบาลสกลนคร โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๑๑-๖๑๕ , ๐๔๒-๗๑๑-๒๓๖ โทรสาร ๐๔๒-๗๑๑-๐๓๗
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑-๕๒๐ โทรสาร ๐๔๓-๘๑๒-๙๖๒
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อบุ ลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๔๔-๙๗๐-๑
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔-๑๔๕
โรงพยาบาลอ�ำนาจเจริญ โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๖ โทรสาร ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๖ ต่อ ๑๐๑
โรงพยาบาลนครพนม โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๑๑-๔๒๒-๔ โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑-๓๒๗
โรงพยาบาลมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๒-๙๗๘-๙ โทรสาร ๐๔๒-๖๑๒-๙๗๗
โรงพยาลบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๘-๒๐๐-๕ โทรสาร ๐๔๓-๕๑๑-๕๐๓
โรงพยาบาลศรีสะเกษ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๖-๓๘๐-๓ โทรสาร ๐๔๕-๖๑๒-๕๐๒
โรงพยาบาลยโสธร โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๔-๐๔๐ -๓ โทรสาร ๐๔๕-๗๑๒-๓๗๓
ภาคใต้

โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๔๐-๒๕๐-๙๙ โทรสาร ๐๗๕-๓๔๖-๙๔๖
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๗๒-๒๓๑ , ๐๗๗-๒๗๓-๒๓๑ โทรสาร ๐๗๗-๒๘๓-๒๕๖
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๐๓-๖๗๒ โทรสาร ๐๗๗-๕๐๑-๗๑๖
โรงพยาบาลพังงา โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๑๒-๐๓๔ , ๐๗๗-๔๑๑-๖๑๖ โทรสาร ๐๗๗-๗๑๑-๖๑๗
โรงพยาบาลตะกัว่ ป่า จังหวัดพังงา โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๒๑-๗๘๐ , ๐๗๗-๔๒๑-๗๗๐
โทรสาร ๐๗๗-๔๒๑-๐๗๐
โรงพยาบาลระนอง โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๒๒-๕๔๓ , ๐๗๗-๘๒๒-๖๑๐ โทรสาร ๐๗๗-๘๒๓-๒๖๗
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๗-๒๙๓-๘ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๑-๑๕๕
โรงพยาบาลกระบี่ โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๓๑-๗๖๘ , ๐๗๕-๖๑๑-๒๑๐ โทรสาร ๐๗๕-๖๑๑-๒๐๒
โรงพยาบาลสงขลา โทรศัพท์ ๐๗๔-๔๔๗-๗๓๑ , ๐๗๔-๔๔๗-๔๔๖ โทรสาร ๐๗๔-๔๔๗-๖๒๕
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๓๐-๘๐๐-๔ โทรสาร ๐๗๔-๒๔๖-๖๐๐
โรงพยาบาลพัทลุง โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๓-๐๐๘ โทรสาร ๐๗๔-๖๑๒-๔๑๒
โรงพยาบาลตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๘-๐๑๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๗-๑๗๙
โรงพยาบาลสตูล โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๓๒-๕๐๐-๑๓ โทรสาร ๐๗๔-๗๒๒-๓๐๔ , ๐๗๔-๗๑๑-๓๐๑
โรงพยาบาลยะลา โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๔๔-๗๑๑ – ๘ โทรสาร ๐๗๓-๒๑๒-๗๖๔
โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๓๑-๒๑๖ โทรสาร ๐๗๓-๒๓๐-๙๓๖
โรงพยาบาลปัตตานี โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๔๘-๙๔๒ , ๐๗๓-๓๔๙-๒๖๐ โทรสาร ๐๗๓-๓๓๖-๐๒๗
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๑๑-๔๑๑ ,
๐๗๓-๕๑๑-๐๖๐ โทรสาร ๐๗๓-๕๑๑-๐๖๐
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ ๐๗๓-๖๑๑-๕๖๐ , ๐๗๓-๖๑๑-๑๐๙
โทรสาร ๐๗๓-๖๑๑-๕๖๐
โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๔๔-๕๑๘-๙
โทรสาร ๐๗๗-๒๕๕-๒๖๓
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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หน่วยงานเอกชน
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๔ ๒๓๔๖, ๐ ๒๙๕๔ ๒๓๔๗
โทรสาร ๐ ๒๙๕๔ ๒๓๔๘
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๙ ๒๓๐๑-๓, ๐ ๒๕๖๖ ๒๗๐๗
โทรสาร ๐ ๒๕๖๖ ๓๔๘๑
สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๓ ๖๗๙๓
โทรสาร ๐ ๒๗๑๓ ๖๗๙๐
มูลนิธิเพื่อนหญิง
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๓ ๑๐๑๑, ๐ ๒๕๑๓ ๒๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๕๑๓ ๑๙๒๙
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๐๕๐๐-๑
โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๐๔๙๙
หมายเลขฉุกเฉิน ๑๑๓๔
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๒ ๑๑๙๖, ๐ ๒๘๖๔ ๑๔๒๑
๐ ๒๔๑๒ ๐๗๓๙
โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๘๙๓๓
หน่ ว ยจั ด การความรู ้ เ รื่ อ งความรุ น แรงใน
ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี
เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๓๐๘
มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๐ ๐๕๓๓
โทรสาร ๐ ๒๙๓๐ ๐๕๓๓
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สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๓๓-๓๗ ต่อ ๙๐๖,
๓๐๑-๗๐๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๔๗
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๑ ๒๓๒๐
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๕๑๓๐
ศูนย์กนิษฐ์นารี
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๙ ๒๒๒๐ (ตลอด ๒๔ ชม.)
โทรสาร ๐ ๒๙๒๙ ๒๘๕๖
มูลนิธิผู้หญิง
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๓ ๕๑๔๙, ๐ ๒๔๓๕ ๑๒๔๖
โทรสาร ๐ ๒๔๓๔ ๖๗๗๔, ๐ ๒๕๑๓ ๒๗๘๐
มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๖ ๒๙๕๐
โทรสาร ๐ ๒๖๙๑ ๔๐๕๖-๗
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๖ ถนนสุ โ ขทั ย เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพฯ
๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๗๓๗
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๙๐๕๐
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๓๐๘
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๓ ๒๘๘๙
โทรสาร ๐ ๒๕๑๓ ๒๘๕๖

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ ระนีประนอม
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

