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ส า ร บั ญ



ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๔	ตอน	๔๑	ก

วันที่	๑๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีผลบังคับใช้วันที่	๑๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว

พ.ศ. ๒๕๕๐

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

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า

	 โดยที่ เป ็นการสมควรมีกฎหมายว่าด ้วยการคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�า 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ้โดย 

ค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูก

กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐”

 มาตรา ๒	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวัน 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	
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 มาตรา ๓	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “ความรุนแรงในครอบครัว”	 หมายความว ่า	 การกระท�าใด	 ๆ	 

โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	 จิตใจ	 หรือสุขภาพ	 หรือกระท�าโดย 

เจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	 จิตใจ	 หรือสุขภาพ 

ของบุคคลในครอบครัว	 หรือบังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้ 

บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ	 ไม่กระท�าการ	 หรือยอมรับการกระท�า 

อย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ	แต่ไม่รวมถึง	การกระท�าโดยประมาท

	 “บุคคลในครอบครัว”	 หมายความว่า	 คู่สมรส	 คู่สมรสเดิม	 ผู้ที่อยู่กิน 

หรือเคยอยู ่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส	 บุตร	 บุตรบุญธรรม 

สมาชิกในครอบครัว	 รวมทั้งบุคคลใด	 ๆ	 ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือน

เดียวกัน

	 “ศาล”	 หมายความว่า	 ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว

	 “เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์”	 หมายความว่า	 ค่าทดแทนความเสียหาย 

เบือ้งต้นส�าหรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิใด	ๆ 		ทีผู่ถ้กูกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว

สูญเสียไป	 โดยผลของการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	 และให  ้

หมายความรวมถึง	 รายได้ท่ีสูญเสียไป	 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	 ค่าใช้จ่าย 

ในการหาที่อยู่ใหม่	และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น

	 “นักจิตวิทยา”	 หมายความว่า	 นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา
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	 “นักสั งคมสงเคราะห ์”	 หมายความว ่ า 	 นัก สังคมสงเคราะห ์ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้หมายความรวมถึง	 พนักงานฝ่ายปกครองหรือ 

ต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 “พนักงานสอบสวน”	 หมายความว่า	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้รับ 

มอบหมายจากรัฐมนตรีให้เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญา	 ในท้องที่ใดไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย 

จากรัฐมนตรี	ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เป็นพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้

	 “รัฐมนตร”ี	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔	 ผู ้ใดกระท�าการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว	 ผู ้นั้น

กระท�าความผิดฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหกพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ให้ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้	 แต่ไม่ลบล้าง 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น	 หากการกระท�า 

ความผิดตามวรรคหนึ่ ง เป ็นความผิดฐานท�าร ้ายร ่างกายตามประมวล 

กฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๒๙๕	 ด้วย	 ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอัน 

ยอมความได้

 มาตรา ๕	 ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	หรือผู้ที่พบเห็น

หรือทราบการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	 มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่เพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
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	 การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง	 เมื่อได้กระท�าโดยสุจริต 

ย่อมได้รับความคุ ้มครองและไม่ต ้องรับผิดท้ังทางแพ่ง	 ทางอาญา	 และ 

ทางปกครอง

 มาตรา ๖	 การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕	 อาจกระท�า

โดยวาจา	เป็นหนังสือ	ทางโทรศัพท์	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	หรือวิธีการอื่นใด

	 เมื่อพนักงานเจ ้าหน ้าที่ ได ้พบเห็นการกระท�าด ้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว	 หรือได้รับแจ้งตามมาตรา	 ๕	 แล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจ

เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุ	 เพื่อสอบถามผู้กระท�าความรุนแรง 

ในครอบครัว	 ผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	 หรือบุคคลอื่นที่อยู ่

ในสถานที่น้ัน	 เก่ียวกับการกระท�าที่ได้รับแจ้ง	 รวมทั้งให้มีอ�านาจจัดให้ผู ้ถูก

กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์	และขอรับ 

ค�าปรึกษาแนะน�าจากจิตแพทย์	 นักจิตวิทยา	 หรือนักสังคมสงเคราะห์	 ในกรณี

ที่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะด�าเนินคดี	 ให้จัดให้ผู้นั้น 

ร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 แต่ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ในวิสัย 

หรือมีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข ์

แทนได้

	 หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการตามวรรคสอง	 ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๗	 ถ้ามิได้มีการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	 ๕	 

หรือมิได้มีการร้องทุกข์ตามมาตรา	 ๖	 ภายในสามเดือนนับแต่ผู ้ถูกกระท�า 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ 

ให้ถือว่า	 คดีเป็นอันขาดอายุความ	 แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 
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ในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

 มาตรา ๘	 เมื่อมีการร้องทุกข์ภายในอายุความตามมาตรา	 ๗	 แล้ว	

ให้พนักงานสอบสวนท�าการสอบสวนโดยเร็ว	 และส่งตัวผู้กระท�าความรุนแรง 

ในครอบครัว	 ส�านวนการสอบสวน	 พร้อมทั้งความเห็น	 ไปยังพนักงานอัยการ	

เพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ได้ตัวผู้กระท�าความรุนแรง 

ในครอบครัว	 แต่หากมีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทันภายในก�าหนด 

เวลาดังกล่าว	 ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกินหกวัน	 แต่ทั้งนี้	 ต้องไม่เกิน 

สามคราว	โดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลแขวงและวธิพีจิารณาความอาญา

ในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ในกรณีที่การกระท�าความผิดตามมาตรา	 ๔	 วรรคหนึ่ง	 เป็นความผิด 

กรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอ่ืน	 ให้ด�าเนินคดีความผิดตามมาตรา	 ๔	 

วรรคหน่ึง	 ต่อศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น	 เว้นแต่ความผิด 

ตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกว่า	 ให้ด�าเนินคดีต่อศาลที่มีอ�านาจพิจารณา

ความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น	โดยให้น�าบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัตินี้

ไปใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ในการสอบปากค�าผู ้ ถูกกระท�าด ้วยความรุนแรงในครอบครัว 

พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์	 นักจิตวิทยา	 นักสังคมสงเคราะห  ์

หรือบุคคลที่ผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอร่วมอยู ่ด ้วย 

ในขณะสอบปากค�า	เพื่อให้ค�าปรึกษา
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	 ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอจิตแพทย์	 นักจิตวิทยา 

นักสังคมสงเคราะห์	 หรือบุคคลท่ีผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

ร้องขอ	 ให้พนักงานสอบสวนท�าการสอบปากค�าไปก่อน	 โดยไม่ต้องมีบุคคล 

ดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย	 แต่ต้องบันทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�านวน 

การสอบสวน

	 หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการของพนักงานสอบสวน	 ให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๙	 เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา	๕	หรือมีการร้องทุกข์ตามมาตรา	

๖	 แล้ว	 ห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์	 โฆษณา	 หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด	 ๆ 

ซ่ึงภาพ	 เร่ืองราว	 หรือข้อมูลใด	 ๆ	 อันน่าจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้กระท�า

ความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวในคดี 

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๐	 ในการด�าเนินการตามมาตรา	 ๘	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม ่ต�่ากว ่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู ้ ใหญ ่

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 และได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี	

มีอ�านาจออกค�าส่ังก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคล 

ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว	 ไม่ว่าจะมีค�าร้องขอ 

จากบุคคลดังกล่าวหรือไม่	 โดยให้มีอ�านาจออกค�าส่ังใด	 ๆ	 ได้เท่าท่ีจ�าเป็น 

และสมควร	 ซึ่งรวมถึง	 การให้ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจ



   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐    พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 7

รักษาจากแพทย์	 การให้ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือ

บรรเทาทกุข์เบือ้งต้นตามสมควรแก่ฐานะ		การออกค�าสัง่ห้ามผูก้ระท�าความรุนแรง

ในครอบครัวเข้าไปในที่พ�านักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว	

ตลอดจนการก�าหนดวิธีการดูแลบุตร

	 เมื่อพนักงานเจ ้าหน ้าที่ออกค�าสั่ งก�าหนดมาตรการหรือวิ ธีการ 

เพื่อบรรเทาทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ให้เสนอ

มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ต่อศาลภายในส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแต ่

วันออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์	 หากศาลเห็นชอบกับ 

ค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าว	 ให้ค�าสั่งก�าหนด

มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์มีผลต่อไป

	 ในกรณีที่ศาลไม่เห็นชอบด้วยกับค�าส่ังก�าหนดมาตรการหรือวิธีการ 

เพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน	 หรือมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์

เปลี่ยนแปลงไป	 ให้ศาลท�าการไต่สวนและมีค�าสั่งโดยพลัน	 หากข้อเท็จจริง 

หรือพฤติการณ์เพียงพอแก่การวินิจฉัยออกค�าส่ัง	 ศาลอาจแก้ไขเพ่ิมเติม	

เปลี่ยนแปลง	 หรือเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข	์

หรือออกค�าสั่งใด	ๆ	รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้

	 ผู ้ มีส ่ วนได ้ เสีย เกี่ ยวกับค�าสั่ งของพนักงานเจ ้าหน ้าที่หรือศาล 

ตามมาตรานี้	 สามารถยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งเป็นหนังสือขอให้ศาลทบทวนค�าสั่งได้

ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบค�าสั่ง	ให้ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลเป็นที่สุด

	 ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	 หรือปรับไม่เกินสามพันบาท	 หรือทั้งจ�า 

ทั้งปรับ
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 มาตรา ๑๑	 ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี	 ให้ศาล 

มีอ�านาจออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา	๑๐	

หรือออกค�าสั่งใด	ๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

	 ในกรณีที่ เหตุการณ์หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับผู ้กระท�าความรุนแรง 

ในครอบครัว	 หรือผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 

ศาลมีอ�านาจแก้ไขเพิ่มเติม	 เปลี่ยนแปลง	 หรือเพิกถอนค�าส่ังก�าหนดมาตรการ 

หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์	หรือค�าสั่งใด	ๆ	รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้

	 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัตติามค�าสัง่ศาล	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน	

หรือปรับไม่เกินหกพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๒	 ในกรณทีีศ่าลพพิากษาว่า	ผูก้ระท�าความรุนแรงในครอบครัว

มีความผิดตามมาตรา	 ๔	 ศาลมีอ�านาจก�าหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟู	 บ�าบัดรักษา 

คุมความประพฤติผู ้กระท�าความผิด	 ให้ผู ้กระท�าความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือ 

บรรเทาทุกข์	 ท�างานบริการสาธารณะ	 ละเว้นการกระท�าอันเป็นเหตุให้เกิด 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว	 หรือท�าทัณฑ์บนไว้	 ตามวิธีการและระยะเวลา 

ที่ศาลก�าหนด	แทนการลงโทษผู้กระท�าความผิดก็ได้

	 ในกรณีท่ีมีการยอมความ	 การถอนค�าร้องทุกข์	 หรือการถอนฟ้อง 

ในความผิดตามมาตรา	 ๔	 ให้พนักงานสอบสวน	 หรือศาล	 แล้วแต่กรณี	 จัดให้ม ี

การท�าบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ	 การถอนค�าร้องทุกข์	 หรือ 

การถอนฟ้องนั้น	 และก�าหนดให้น�าวิธีการตามวรรคหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการ 

ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยอนุโลม	 โดยอาจรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบด้วยก็ได้	 หากได้ปฏิบัติตามบันทึก 

ข้อตกลงและเงือ่นไขดงักล่าวครบถ้วนแล้วจงึให้มกีารยอมความ	การถอนค�าร้องทกุข์	
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หรือการถอนฟ้องในความผิดตามมาตรา	 ๔	 ได้	 หากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว	 ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอ�านาจ 

ยกคดีขึ้นด�าเนินการต่อไป

	 หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	 ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศก�าหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา	หรือรัฐมนตรีประกาศก�าหนด	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๓	 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

จัดให้มีระบบงานเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตาม 

มาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	และมาตรา	๑๒	โดยก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๔	 วิธีพิจารณา	 การยื่น	 และการรับฟังพยานหลักฐาน 

หากพระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ	 ให้น�ากฎหมายว่าด้วยการ 

จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๕	 ไม ่ว ่ าการพิจารณาคดีการกระท�าความรุนแรงใน 

ครอบครัวจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด	 ให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คู่ความได้

ยอมความกัน	 โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นส�าคัญ	

ทั้งนี้	ให้ค�านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้	ประกอบด้วย

	 (๑)	 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว

	 (๒)	 การสงวนและคุ ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็น

ศูนย์รวมของชายและหญิงท่ีสมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยา	 หากไม่อาจรักษา

สถานภาพของการสมรสได้	 ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหาย

น้อยที่สุด	โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ
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	 (๓)	 การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่

ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์

	 (๔)		 มาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัว 

ให้ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร

 มาตรา ๑๖	 เ พ่ือประโยชน ์ ในการยอมความในคดีการกระท�า 

ความรุนแรงในครอบครัว	 พนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือศาล	 แล้วแต่กรณี	 อาจต้ัง 

ผูป้ระนปีระนอม	ประกอบด้วย	บคุคลหรือคณะบคุคลซ่ึงเป็นบดิา	มารดา	ผูป้กครอง	

ญาติของคู่ความ	 หรือบุคคลท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือศาลเห็นสมควร	 เพื่อให้ 

ค�าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน	 หรืออาจ 

มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์	 หน่วยงานสังคมสงเคราะห์	 หรือบุคคลใด 

ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได้

	 เมื่อผู้ประนีประนอมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้ด�าเนินการ

ไกล่เกลี่ยตามค�าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้ว	 ให้รายงานผลการไกล่เกล่ีย 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีด้วย	 ในกรณีที่การไกล่เกลี่ย 

เป็นผลส�าเร็จ	บุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการท�าสัญญายอมความขึ้น	หรือจะขอให้

เรียกคู่ความมาท�าสัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลก็ได้

	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือศาลเห็นว่า	 สัญญายอมความไม่ฝ่าฝืนต่อ

กฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่หรือศาลด�าเนินการให้เป็นไปตามสัญญายอมความนั้น
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 มาตรา ๑๗	 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

จัดท�ารายงานประจ�าปีแสดงจ�านวนคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว 

จ�านวนค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารเพือ่บรรเทาทกุข์	และจ�านวนการละเมดิ

ค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

และศาล	 และจ�านวนการยอมความ	 และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

เพื่อทราบปีละครั้ง

 มาตรา ๑๘	 ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงาน 

เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น	 เมื่อได ้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหต	ุ :		 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจาก 

	 	 	 ป ัญหาการแก้ไขการใช ้ความรุนแรงในครอบครัวมีความ 

	 	 	 ละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด	 มีลักษณะพิเศษ 

	 	 	 แตกต่างจากการท�าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป	การใช ้

	 	 	 มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับ 

	 	 	 การกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวจึงไม ่เหมาะสม 

	 	 	 เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ท่ีจะลงโทษผู้กระท�า 

	 	 	 ความผิด	 มากกว่าท่ีจะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด	 หรือปกป้อง 

	 	 	 คุ ้มครองผู ้ท่ีถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	 ดังนั้น 

	 	 	 การมกีฎหมายคุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครัว	 

	 	 	 จึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา	 เพราะ 

	 	 	 สามารถก�าหนดรปูแบบ	วธิกีาร	และขัน้ตอนทีม่ลีกัษณะแตกต่าง 

	 	 	 จากการด�าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป	 โดยให้ผู ้กระท�าความผิด 

	 	 	 มีโอกาสกลับตัว	 และยับยั้งการกระท�าผิดซ�้า	 รวมทั้งสามารถ 

	 	 	 รักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้	 ประกอบกับเด็ก	 

	 	 	 เยาวชน	 และบุคคลในครอบครัว	 มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง 

	 	 	 โดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม	 

	 	 	 จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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๑. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 กองคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
	 เลขที่	๕๓๙/๒	อาคารมหานครยิบซั่ม	ชั้น	๒๓

	 ถนนศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 www.owf.go.th		www.violence.in.th

	 โทรศัพท์	๐	๒๖๔๒	๗๗๕๐			โทรสาร	๐	๒๖๔๒	๗๗๕๐

 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  โทรศัพท์ ๑๓๐๐

 ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว
 ส่วนภมูภิาค		ส�านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั	(๗๖	จงัหวดั)

 หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
	 สายด่วน		โทร.	๑๖๙๙

	 กรมสุขภาพจิต	โทรศัพท์	๐	๒๙๕๑	๑๓๐๐

	 กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ	โทรศพัท์	๐	๒๒๕๙๐	๑๖๘๑	โทรสาร	๐	๒๕๙๐	๑๖๘๑

	 กรมการแพทย์	โทรศัพท์	๐	๒๕๙๐	๖๐๐๐

	 กรมอนามัย	โทรศัพท์	๐	๒๕๙๐	๔๐๐๐

 หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	โทรศัพท์	๐	๒๕๐๒	๘๒๐๑

 หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
	 กรมการปกครอง	โทรศัพท์	๐	๒๒๒๑	๐๑๕๑-๘

	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	โทรศัพท์	๐	๒๒๔๑	๙๐๐๐
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๒. หน่วยงานสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

	 โทรศัพท์	๐	๒๒๘๐	๕๐๖๐-๗๙		โทรสาร	๐	๒๒๘๐	๕๐๘๔

 กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง

	 โทรศัพท์	๐	๒๒๕๑	๕๒๒๒-๕		โทรสาร	๐	๒๒๕๑	๗๙๓๐

 กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดต่อเด็กเยาวชนและสตรี (ปดส.)

	 สายด่วน	๑๖๙๔				โทรศัพท์	๐	๒๕๑๑	๐๗๓๑

 งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ศูนย์ปฏิบัติการ

	 โทรศัพท์	๐	๒๒๐๕	๓๔๒๑-๓	ต่อ	๒๖

	 โทรสาร	๐	๒๒๕๑	๙๗๑๑,		๐	๒๒๕๐	๑๕๓๓

 กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๑ โทรศัพท์	๐	๒๕๓๗	๘๕๗๘-๘๐

 กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๒ โทรศัพท์	๐	๓๘๒๗	๕๐๒๑

 กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๓ โทรศัพท์	๐	๔๔๒๕	๕๒๗๕-๘๓

 กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๔ โทรศัพท์	๐	๔๓๒๔	๗๑๒๐

 กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๕ โทรศัพท์	๐	๕๓๒๘	๑๘๖๕

 กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๖ โทรศัพท์	๐	๕๕๒๔	๔๖๑๑

 กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๗ โทรศัพท์	๐	๓๔๒๔	๓๗๕๑-๙

 กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๘ โทรศัพท์	๐	๗๗๓๑	๑๙๐๑

 กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๙ โทรศัพท์	๐	๗๔๓๑	๑๑๖๑ 
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๓. หน่วยงานสังกัดส�านักงานอัยการสูงสุด
 ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
	 โทรศัพท์	๐	๒๕๑๕	๔๐๔๒
	 Call	Center	๑๑๕๗

 ส�านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
	 โทรศัพท์	๐	๒๒๒๒	๘๑๒๑-๙,	๐	๒๒๒๒	๒๔๗๗
	 โทรสาร	๐	๒๒๒๔	๒๔๗๗

 ส�านักงานอัยการคดีเยาวชน และครอบครัวจังหวัด ๗๕ จังหวัด
 ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวกลาง
	 โทรศัพท์	๐	๒๒๒๒	๐๓๖๔		โทรสาร	๐	๒๒๒๒	๐๓๖๓

๔. หน่วยงานเอกชน
 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
	 โทรศัพท์	๐	๒๙๕๔	๒๓๔๖-๗		โทรสาร	๐	๒๙๕๔	๒๓๔๘

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 โทรศัพท์	๐	๒๓๕๔	๗๕๓๓-๓๗	ต่อ	๙๐๖,	๗๐๑-๗๐๖
	 โทรสาร	๐	๒๓๕๔	๗๕๖๓

 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์
 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
	 โทรศัพท์	๐	๒๙๒๙	๒๒๒๒,	๐	๒๕๖๖	๒๗๐๗
	 โทรสาร	๐	๒๕๖๖	๒๗๐๗

 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
	 โทรศัพท์	๐	๒๒๔๑	๓๗๓๗
	 โทรสาร	๐	๒๒๔๓	๙๐๕๐

 สมาคมบัณฑิตสตรทีางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
	 โทรศัพท์	๐	๒๒๔๑	๐๗๓๗
	 โทรสาร	๐	๒๒๔๓	๙๐๕๐			
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มูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
โทรศัพท์	๐	๒๐๒๓	๐๐๔๒		โทรสาร	๐	๒๐๒๓	๐๐๔๒

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์	๐	๒๒๔๙	๗๕๓๑		โทรสาร	๐	๒๒๔๙	๗๕๓๑

ศูนย์กนิษฐ์นารี
โทรศัพท์	๐	๒๙๒๙	๒๒๒๐	(ตลอด	๒๔	ชม.),	๐	๒๙๒๙	๒๓๐๑-๖
โทรสาร	๐	๒๙๒๙	๒๘๕๖

มูลนิธิผู้หญิง
โทรศัพท์	๐	๒๔๓๓	๕๑๔๙,	๐	๒๔๓๕	๑๒๔๖
โทรสาร	๐	๒๔๓๔	๖๗๗๔

มูลนิธิเพื่อนหญิง
โทรศัพท์	๐	๒๕๑๓	๑๐๐๑,	๐	๒๕๑๓	๒๗๐๘,	๐	๒๕๑๓	๒๗๘๐
โทรสาร	๐	๒๕๑๓	๒๗๐๘

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
โทรศัพท์	๐	๒๙๗๒	๕๔๘๙-๙๐
โทรสาร	๐	๒๙๗๒	๕๗๖๘,	๐	๒๕๕๒	๕๕๗๗	หมายเลขฉุกเฉิน	๑๑๓๔

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
โทรศัพท์	๐	๒๒๗๗	๘๘๑๑,	๐	๒๒๗๗	๗๖๙๙,	๐	๒๖๙๑	๔๐๕๖-๗
โทรสาร	๐	๒๒๗๖	๒๙๕๐-๑

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
โทรศัพท์	๐	๒๕๑๓	๒๘๘๙		โทรสาร	๐	๒๕๑๓	๒๘๕๖

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์	๐	๒๔๑๒	๑๑๘๖,	๐	๒๑๘๖	๑๔๒๑,	๐	๒๔๑๒	๐๗๓๙
โทรสาร	๐	๒๔๑๒	๙๘๓๓	




