
หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
กําหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับ 

ใหเปนไปตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๓  และมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  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 
“ศูนยปฏิบัติการ”  หมายความวา  ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรง 

ในครอบครัว 
ขอ ๒ ใหสํานักงานเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับ 

ใหเปนไปตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  และใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบาย  แผนปฏิบัติการ  และประสานงานกับศูนยปฏิบัติการและหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายของพนักงาน
เจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  และศาล  รวมทั้งรวบรวม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการดังกลาว 
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(๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่และพนักงานสอบสวน   
(๓) จัดทําแผนงานงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการในการคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว 
(๔) ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตาม

มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒ 
ขอ ๓ ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการในความผิดฐาน

กระทําความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือความผิดที่ประมวลกฎหมายอาญา
ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักรและไมอยูในเขตจังหวัดใด  หรือความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร
และจะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร  และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการในความผิดที่เกดิในเขตจังหวัดนั้น 

ในกรณีที่ความผิดเกิดข้ึนในหลายทองที่หรือเปนความผิดตอเนื่อง  หรือไมแนวาความผิด 
ไดกระทําในทองที่ใด  ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดในทองที่ที่ทําการสอบสวน  ทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการ 

ขอ ๔ ใหศูนยปฏิบัติการแจงขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สุขภาพ
กายและจิตใจของผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
สมาชิกในครอบครัว  มูลเหตุที่กอใหเกิดการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  หรือขอเท็จจริงอื่นใด 
ที่อาจเปนประโยชนตอการพิจารณา  รวมทั้งเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอพนักงาน
เจาหนาที่หรือศาล  เพื่อใชประกอบการพิจารณาออกคําส่ังตามมาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑ 

ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑  
ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีคําส่ังใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย  
ใหศูนยปฏิบัติการประสานความรวมมือกับแพทย  จิตแพทย  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  
หนวยงานของรัฐ  หรือเอกชนที่เกี่ยวของ  เพื่อตรวจรักษา  ฟนฟู  หรือบําบัดรางกายและจิตใจ  รวมทั้ง
ใหคําปรึกษาแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

(๒) ในกรณีที่มีคําส่ังใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข
เบื้องตน  ใหศูนยปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล  หากผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  ใหศูนยปฏิบัติการรายงานใหพนักงานเจาหนาที่
หรือศาลทราบ   
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(๓) ในกรณีที่มีคําส่ังหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่พํานักของครอบครัว

หรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว  ใหศูนยปฏิบัติการกําหนดเจาหนาที่ทําการติดตามและสอดสอง

ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําส่ังดังกลาว   และหากผูกระทํา 

ความรุนแรงในครอบครัวรองขอวาตนไมมีที่พํานักอื่นใด  ใหศูนยปฏิบัติการประสานงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานของรัฐ  หรือเอกชนที่ เกี่ยวของ  เพื่อใหผูกระทําความรุนแรง 

ในครอบครัวเขาพักในบานพักฉุกเฉิน  สถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  หรือที่พักอื่นใดที่เหมาะสม 

(๔) ในกรณีที่มีคําส่ังกําหนดวิธีการดูแลบุตร  ใหศูนยปฏิบัติการติดตามใหหนวยงาน 

หรือบุคคลที่ เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังดังกลาว  และรายงานใหพนักงานเจาหนาที่ 

หรือศาลทราบ 

(๕) ในกรณีที่มีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอยางอื่นนอกจาก  (๑)  

(๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังนั้น  หากไมสามารถดําเนินการ

ไดใหรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลทราบ   

(๖) รับเร่ืองเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล   

และรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลทราบ   

(๗) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เครือขายชุมชน  หนวยงานของรัฐ   

หรือเอกชนที่เกี่ยวของ  ในการติดตามเพื่อใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่

หรือศาล  และรายงานขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวและผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  ตลอดจนสมาชิก 

ในครอบครัว  เพื่อใหศาลพิจารณาไตสวนและมีคําส่ังแกไขเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิกถอนคําส่ัง

กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข  หรือคําส่ังใด ๆ  รวมทั้งกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม 

ขอ ๖ ในกรณีที่ศาลกําหนดใหใชวิธีการตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง  แทนการลงโทษ

ผูกระทําความผิด  ใหศูนยปฏิบัติการติดตามและประสานงานกับบุคคล  หนวยงานของรัฐ  หรือเอกชน

ที่เกี่ยวของ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวิธีการดังกลาว  และรายงานใหศาลทราบ 

ขอ ๗ ในกรณีที่มีการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองตามมาตรา  ๑๒  

วรรคสอง  ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สุขภาพกายและจิตใจของผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  สมาชิกในครอบครัว  มูลเหตุ 
ที่กอใหเกิดการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่อาจเปนประโยชนตอการ
พิจารณาตอพนักงานสอบสวนหรือศาล  เพื่อใชประกอบการพจิารณากําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตาม
บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟอง 

(๒) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นสมควรรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือ
บุคคลอื่นในครอบครัวประกอบการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  
หรือการถอนฟอง  ใหศูนยปฏิบัติการประสานงานกับบุคคลที่ เกี่ยวของเพื่อให เขารวมแสดง 
ความคิดเห็น 

(๓) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนดวิธีการตามมาตรา   ๑๒  วรรคหนึ่ง   
เปนเง่ือนไขในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ   การถอนคํารองทุกข   
หรือการถอนฟอง  ใหศูนยปฏิบัติการประสานงานกับกรมคุมประพฤติ  กรมพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน   หนวยงานของรัฐ  หรือเอกชนที่ เกี่ยวของ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข   
และรายงานใหพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบ   

(๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  
หรือการถอนฟอง  และเง่ือนไขตามที่พนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนด  หากผูตองหาหรือจําเลย 
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไข  ใหศูนยปฏิบัติการรายงานใหพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบ   

ขอ ๘ ให สํ านักงานจัดใหมี ก ารอบรมพนักงาน เจ าหนาที่   พนักงานสอบสวน   
และผูประนีประนอมซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษาหรือไกลเกลี่ยเพื่อการคุมครองผูถูกกระทําดวย 
ความรุนแรงในครอบครัว  ตามหลักสูตรที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด  
ทั้งนี้   หนวยงานที่ เกี่ยวของจะจัดการอบรมเองตามหลักสูตรที่กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษยกําหนด  โดยใหสํานักงานมีหนาที่สนับสนุนดวยการใหขอมูล  เอกสาร  
หรือส่ิงอื่นใดในการจัดอบรม  หรือจะสงบุคลากรของตนเขารับการอบรมซึ่งจัดโดยสํานักงานก็ได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา  ๑๐  
มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวโดยกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 


