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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใดๆ โดยมุงประสงคให

เกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิด
อันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยาง
หนึ่งอยางใดโดยมิชอบแตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยู
กินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคล
ใดๆ ที่ตองพ่ึงพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน 

“ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๑ ก/หนา ๑/๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข” หมายความวา คาทดแทนความเสียหายเบื้องตน
สําหรับเงินหรือทรัพยสินใดๆ ที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของ
การกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว และใหหมายความรวมถึงรายไดที่สูญเสียไป คาใชจาย
ในการรักษาพยาบาล คาใชจายในการหาที่อยูใหม และคาใชจายอื่นที่จําเปน 

“นักจิตวิทยา” หมายความวา นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

“นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในทองที่ใดไมมี
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเปนพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ผูใดกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัว ผูนั้นกระทําความผิด

ฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพัน
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ใหความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดอันยอมความได แตไมลบลางความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิด
ฐานทํารายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ดวย ใหความผิดดังกลาวเปน
ความผิดอันยอมความได 

 
มาตรา ๕  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูที่พบเห็นหรือทราบ

การกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีหนาที่แจงตอพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดกระทําโดยสุจริต ยอมไดรับ
ความคุมครองและไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง 

 
มาตรา ๖  การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ อาจกระทําโดยวาจา เปน

หนังสือทางโทรศัพท วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพบเห็นการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือ

ไดรับแจงตามมาตรา ๕ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิด
เหตุเพ่ือสอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
หรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่นั้นเกี่ยวกับการกระทําที่ไดรับแจง รวมทั้งใหมีอํานาจจัดให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคําปรึกษา
แนะนําจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี ใหจัดใหผูนั้นรองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แตถาผูนั้นไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกขไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาที่เปนผู
รองทุกขแทนได 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗  ถามิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ หรือมิไดมีการ

รองทุกขตามมาตรา ๖ ภายในสามเดือนนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัย
และมีโอกาสที่จะแจงหรือรองทุกขได ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ แตไมตัดสิทธิผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

 
มาตรา ๘  เมื่อมีการรองทุกขภายในอายุความตามมาตรา ๗ แลว ใหพนักงาน

สอบสวนทําการสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลภายในส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแตไดตัว
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหขอผัดฟองตอศาลไดคราวละไมเกินหกวัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามคราว
โดยใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การกระทําความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เปนความผิดกรรม
เดียวกับความผิดตามกฎหมายอื่น ใหดําเนินคดีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ตอศาลรวมไป
กับความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น เวนแตความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกวาให
ดําเนินคดีตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น โดยใหนําบทบัญญัติทั้งหลาย
แหงพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวน
ตองจัดใหมีจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวรองขอรวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพ่ือใหคําปรึกษา 

ในกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะหหรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ใหพนักงานสอบสวนทํา
การสอบปากคําไปกอนโดยไมตองมีบุคคลดังกลาวรวมอยูดวย แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอ
บุคคลดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวน 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานสอบสวน ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  เมื่อมีการแจงตามมาตรา ๕ หรือมีการรองทุกขตามมาตรา ๖ แลว 
หามมิใหผูใดลงพิมพโฆษณา หรือเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีใดๆ ซึ่งภาพ เร่ืองราว หรือขอมูล
ใดๆ อันนาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐  ในการดําเนินการตามมาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะ

เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว ไมวาจะมีคํา
รองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม โดยใหมีอํานาจออกคําส่ังใดๆ ไดเทาที่จําเปนและสมควร ซึ่ง
รวมถึงการใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนตามสมควรแกฐานะ การออก
คําส่ังหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่พํานักของครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคล
ใดในครอบครัว ตลอดจนการกําหนดวิธีการดูแลบุตร 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามวรรคหนึ่งแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทา
ทุกขตอศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตวันออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทา
ทุกข หากศาลเห็นชอบกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาว ใหคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป 

ในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทา
ทุกขทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลทําการไต
สวนและมีคําส่ังโดยพลัน หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอแกการวินิจฉัยออกคําส่ัง ศาล
อาจแกไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
หรือออกคําส่ังใดๆ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได 

ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือศาลตามมาตรานี้ 
สามารถยื่นอุทธรณคําส่ังเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําส่ังไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําส่ัง 
ใหคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนที่สุด 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑  ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอํานาจออก

คําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๐ หรือออกคําส่ังใดๆ ไดตามที่
เห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่เหตุการณหรือพฤติการณเก่ียวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หรือคําส่ังใด ๆ 
รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ศาลพิพากษาวา ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมี

ความผิดตามมาตรา ๔ ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติ
ผูกระทําความผิดใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละ
เวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการ
และระยะเวลาที่ศาลกําหนดแทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 

ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตาม
มาตรา ๔ ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอน
การยอมความการถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองนั้น และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหนึ่ง
เปนเง่ือนไขในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไข
ดังกลาวครบถวนแลวจึงใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิด
ตามมาตรา ๔ ได หากผูตองหาหรือจําเลยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวใหพนักงาน
สอบสวนหรือศาลมีอํานาจยกคดีข้ึนดําเนินการตอไป 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือ
รัฐมนตรีประกาศกําหนด แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมี

ระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ โดยกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา  ๑๔   วิธี พิจารณา  การยื่น  และการรับฟงพยานหลักฐาน  หาก

พระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะได

ดําเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุงถึงความสงบ
สุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ ประกอบดวย 

(๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของ
ชายและหญิงที่สมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็
ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคต
ของบุตรเปนสําคัญ 

(๓) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะที่ครอบครัว
นั้นตองรับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว 

(๔) มาตรการตางๆ เพ่ือชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให
ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 

 
มาตรา ๑๖  เพ่ือประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัวพนักงานเจาหนาที่หรือศาล แลวแตกรณี อาจตั้งผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งเปนบิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่ 
หรือศาลเห็นสมควรเพื่อใหคําปรึกษา หรือชวยเหลือในการไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกัน 
หรืออาจมอบหมายใหนักสังคมสงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลใดชวยเหลือไกล
เกล่ียใหคูความไดยอมความกันก็ได 

เมื่อผูประนีประนอมหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการไกล
เกล่ียตามคําส่ังพนักงานเจาหนาที่หรือศาลแลว ใหรายงานผลการไกลเกล่ียตอพนักงานเจาหนาที่
หรือศาลแลวแตกรณีดวย ในกรณีที่การไกลเกล่ียเปนผลสําเร็จ บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทํา
สัญญายอมความขึ้นหรือจะขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาพนักงานเจาหนาที่ 
หรือศาลก็ได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือศาลเห็นวาสัญญายอมความไมฝาฝนตอกฎหมายและ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลดําเนินการให
เปนไปตามสัญญายอมความนั้น 

 
มาตรา ๑๗  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํา

รายงานประจําปแสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข และจํานวนการละเมิดคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพ่ือบรรเทาทุกขของพนักงานเจาหนาที่และศาล และจํานวนการยอมความ และรายงานตอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปละครั้ง 

 
มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปญหาการแกไขการใช
ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด มีลักษณะพิเศษ
แตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยทั่วไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เนื่องจาก
กฎหมายอาญามีเจตนารมณที่จะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือ
ปกปองคุมครองผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา 
เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยทั่วไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถ
รักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวไดประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มี
สิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 


