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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา 

ดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคหา  และมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย  ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“พนักงานสอบสวน”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 

ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

“ศูนยปฏิบัติการ”  หมายความวา  ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรง 
ในครอบครัว 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย 
ขอ ๔ การสอบสวนความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใหดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ  ใหปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง  
และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   

หมวด  ๑ 
การรองทุกข 

 

 

ขอ ๕ เมื่อผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
เปนหนังสือหรือดวยปาก  ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการดังนี้ 

(๑) บันทึกคํารองทุกขใหปรากฏเจตนาโดยแจงชัดวาประสงคจะดําเนินคดีกับผูกระทํา 
ความรุนแรงในครอบครัว  พรอมกับลงวันเดือนปและลงลายมือชื่อผูบันทึกและผูรองทุกขไว 

(๒) แจงใหผูรองทุกขทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินคดีความรุนแรง 
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 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ เปนผูรองทุกขแทนผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัวตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดวยเหตุที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมอาจรองทุกขได 
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีสภาพรางกายหรือจิตใจไมอยูในวิสัย
หรือโอกาสที่จะรองทุกขได  หรือในกรณีที่ไมมีผูจัดการแทนผูเสียหาย  หรือมีผูจัดการแทนผูเสียหาย 
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แตมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาว  หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น  ตองรองทุกขเปนหนังสือและใหพนักงาน
สอบสวนดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) บันทึกคํารองทุกขใหปรากฏชัดวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงค 
จะดําเนินคดีกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  และเหตุที่ไมอาจรองทุกขไดดวยตนเอง  พรอมวัน
เดือนปและลงลายมือชื่อผูบันทึกและพนักงานเจาหนาที่ผูรองทุกขแทนไว 

(๒) ใหแนบหนังสือคํารองทุกขรวมไวกับสํานวนการสอบสวน 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  และ  (๔)  มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๗ กรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปในวัน

รองทุกขใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด  ๒ 
การสอบสวน 

 

 

ขอ ๘ การสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) แจงเปนหนังสือใหจิตแพทย  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  หรือบุคคลที่ผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ  ทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะสอบปากคํา  เพื่อใหบุคคลที่ไดรับ
แจงอยูรวมดวย  เพื่อใหคําปรึกษาขณะสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

(๒) ในกรณีมีความจําเปนเรงดวน  ซ่ึงมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย  นักจิตวิทยา  นักสังคม
สงเคราะห  หรือบุคคลที่ผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ  แตมีเหตุจําเปนตอง
สอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด  ก็ใหพนักงาน
สอบสวนสอบปากคําผู เสียหายไปไดแตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลดังกลาวไวในสํานวน 
การสอบสวนโดยละเอียด  แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ 

ขอ ๙ การสอบปากคําผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนเด็กอายุไมเกิน 
สิบแปดปในขณะสอบปากคําใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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หมวด  ๓ 
การออกคําส่ังกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข 

 

 

ขอ ๑๐ เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรองทุกข  หรือมีการรองทุกขแทนแลว  
หรือระหวางการสอบสวนหากมีกรณีจําเปนเรงดวนตองคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวหรือบุคคลที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน  ไมวาจะเปนการรองขอโดยผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือขอเสนอของพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนเห็นเอง   
ใหพนักงานสอบสวนรีบทําการประมวลขอเท็จจริงตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  พอชี้ใหเห็นไดวาผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวจําตองไดรับการบรรเทาทุกขเบื้องตนหรือมีขอเท็จจริงนาเชื่อวาผูกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวอาจกอเหตุกระทําความรุนแรงแกบุคคลในครอบครัวซํ้าอีก  หรือมีเหตุอื่น ๆ  
จําเปนตองกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัวเปนการชั่วคราว  แลวเสนอรายงานและความเห็นใหพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะเทียบได
ไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีที่มีเขตอํานาจออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ให แกบุ คคลผู ถู กกระทํ าด วยความ รุนแรงในครอบครั ว เปนการชั่ วคราวตามมาตรา   ๑๐   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือจะรองขอ 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจใหออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามมาตรา  ๑๑   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ได 

ขอ ๑๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีไดรับรายงาน
และความเห็นตามขอ  ๑๐  หรือไดรับรายงานและความเห็นจากพนักงานเจาหนาที่หรือศูนยปฏิบัติการ 
ที่มีเขตอํานาจ  หากเห็นชอบดวยก็ใหออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแก
ผู ถู กกระทํ าด วยความ รุนแรงในครอบครั ว เปนการชั่ วคราวตามมาตรา   ๑๐   วรรคหนึ่ ง   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยมิชักชา   
ตามแบบ  คร.  ๘  ทายระเบียบนี้   

กอนออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ถามีเหตุสมควรจะเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
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เจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม  เพื่อประกอบดุลพินิจ
ออกคําส่ังก็ไดแลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีไดออกคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปน
การชั่วคราวแลว  ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงใหผูตองหาวากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามคําส่ังหรือขอกําหนดมาตรการคุมครองแลว  ใหพนักงานสอบสวน
เสนอคําส่ังกําหนดมาตรการคุมครองดังกลาวตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแตวันออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาวตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อนุสรณ  วงศวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



คร. ๗ 
แบบรายงานประมวลขอเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครอง 

หรือวิธีการบรรเทาทุกขเพือ่คุมครองผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว 
 

  ดวยเมื่อวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ....................        

ขาพเจา.............................................................พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

คุ มค รองผู ถู กกระทํ าด ว ยคว ามรุ นแร ง ในครอบครั ว   พ .ศ .๒๕๕๐   ได รั บแจ ง จ าก

.......................................................... พนักงานสอบสวน  สถานีตํารวจนครบาล

........................................................./สถานีตํารวจภูธร..................................................                        

/ศูนยปฏิบัติการ................................................ ศาล .......................................................    

ใหทํ าการประมวลขอ เท็จจริ ง เ ก่ียวกับคู กรณี ในคดีความรุนแรงในครอบครัวระหว า ง                        

นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง...................................นามสกุล.................................                        

ผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวกับ   นาย/นาง/นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง

......................................................... นามสกุล ............................................................  

ผูถูกกลาวหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว 

  จึงขอรายงานขอเท็จจริงดังนี้ 

๑.  ขอมูลทั่วไป 

  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................

นามสกุล......................................เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ........อายุ....ป  

สัญชาติ..............เช้ือชาติ..............ศาสนา....................อาชีพ..............................................

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่.................หมูที่...............ตรอก/ซอย..............................................

ถนน...............................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต............................

จังหวัด......................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท........................            

เปนผูเสียหาย/ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................

นามสกุล.........................................เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ.............

อายุ.........ป  สัญชาติ...............เช้ือชาติ..............ศาสนา....................อาชีพ...........................

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่......หมูที่...................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต........................จังหวัด......................

รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.....................เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความรุนแรง       
ในครอบครัว 
 
 



 ๒ 

๒.  สุขภาพกาย/สุขภาพจติ   

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)............................................................................... 
มีบุตรติดมากบัคูสมรสเดิมหรือไม  (ถามรีะบุ)………………………………………………………. 
ขณะเกิดเหตุอยูดวยกันหรือแยกกันอยู  (ระบุ) ...................................................................... 
..................................................................................................................................... 

๒. กรณีทั้งสองฝายเปนบดิา/มารดากบับตุร  ระบุความสัมพันธภายในครอบครัว 
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

๓. กรณีทั้งสองฝายเปนญาตหิรืออาศัยอยูดวย  ระบคุวามสัมพันธภายในครอบครัว 
.....................................................................................................................................

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



 ๓ 

๕.  ความเหน็ 
  จากการประมวลขอเท็จจริง  เห็นวา 

๑.  ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกอความรุนแรงในครอบครัว  
๑.๑.................................................................................................... 
๑.๒.................................................................................................... 

๒.  แนวทางแกไข 
๒.๑...................................................................................................

๒.๒................................................................................................... 
๓.  มาตรการคุมครองชั่วคราว  (ถามีเหตจุําเปนใหเสนอ)................................. 

 ๓.๑....................................................................................................

๓.๒.................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูประมวลขอเท็จจริง 
      พนักงานเจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เอกสารนี้เปนความลับใชเฉพาะประกอบการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่   
               พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  และศาลเทานัน้  ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง 
               ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

 
 
 



 ๔ 

คร.๘ 
คําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองหรือบรรเทาทุกขช่ัวคราว 

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา 
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
   
   
  ออกคําส่ังที่ ..................................................... (หนวยสังกัดของผูออกคําส่ัง)  
  เมื่อวันที่........................ เดือน ................................................ พ.ศ. ........ 
ไดรับรายงานจาก....................................................... พนักงานเจาหนาที่/พนกังานสอบสวนวา 
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ ................................ นามสกุล................................... 
เกิดเมื่อวันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ป  สัญชาติ................. 
เช้ือชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ที่อยูปจจุบนับานเลขที่.................. 
หมูที่....... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ............................ ตําบล/แขวง ...................... 
อําเภอ/เขต .................... จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย .............. โทรศัพท ................. 
ไดรองทุกขใหดําเนนิคดีแกนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เดก็หญิง.............................................. 

นามสกุล............................................ เกิดเมื่อวันที่............ เดือน........................พ.ศ. ....... 

อายุ ..... ป สัญชาติ............ เช้ือชาติ.............. ศาสนา.......................... อาชีพ....................... 

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่........... หมูที่............ ตรอก/ซอย ....................... ถนน ....................... 

ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท .......................  ในขอหากระทําความผิดฐานกระทําความ

รุนแรงในครอบครัว โดยไดรองทุกขแทนไวที่ ........................................................................  

เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ตามคดีหมายเลขที่........................... 
  ซึ่งขอเท็จจริงสรุปโดยยอไดความวา............................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
  เห็นวาขอเท็จจริงดังกลาวจําเปนและมีเหตุสมควรกําหนดมาตรการคุมครอง

ช่ัวคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  จึงออกคําส่ังกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกขใหแก

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  ดังนี ้
  ๑.  ให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เดก็หญิง................................................. 

นามสกุล.............................................................  ผูตองหาวากระทําความรนุแรงในครอบครวั



 ๕ 

เขารับการตรวจรักษาสุขภาพกาย/จิตใจ/อาการปวย............................................................... 
จาก............................................. สถานพยาบาล ............................เปนระยะเวลา............. 

วัน ........... เดือน ............ ป  และ/หรือ 
  ๒.  หามมิให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................

นามสกุล............................................................  ผูตองหาวากระทําความรนุแรงในครอบครวั       

เขาที่พํานักหรือที่อยูอาศัยของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................

นามสกุล.............................. เปนการชัว่คราว 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......................................... ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวจาย     

คารักษาพยาบาลหรือความเจ็บปวยอันเปนผลมาจากการถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

เบื้องตน เปนเงิน ............................... บาท หรือคาใชจายบรรเทาทุกขเบื้องตนอันจําเปนแกการ

ดํารงชีพประจําวัน เปนเงิน......................... บาท  
  ให นาย/นาง/นางสาว....................................นามสกุล................................ 
พนักงานสอบสวน แจงคาํส่ังใหผูตองหาวากระทําความรนุแรงในครอบครัวปฏิบัตติามโดยไมชักชา 

    ส่ัง ณ วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....... 
 
            (.....................................................................) 
                              พนักงานเจาหนาที ่

      ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
 

หมายเหตุ: หากผูรับคาํส่ังไมปฏิบัตติามเงื่อนไขขางตน หรือฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
               สามเดือนหรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหา 
               แหงพระราชบัญญัตคิุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 


