
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์





คำ�นำ�
ตั้งแต่พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  

ได้ประกาศใช้ในราชกจิจานเุบกษา และมผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการสนับสนุนการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ได้ด�าเนินการ 
ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม เพื่อเกิดประสิทธิผลในการบังคับใช้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติฯ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ท่ีออกตามพระราชบญัญตั ิและกฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ให้แก่ผูป้ฏบิตังิานและ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้การเสรมิสร้างศกัยภาพให้แก่กลไกที่
ปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ดงันัน้ เพือ่ให้มแีนวทางปฏบัิตงิานทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิงานตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้
ถกูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�าหรบักลไกการปฏบิติังาน ได้แก่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ 
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครวัจงึได้ด�าเนนิการจ้างสถาบนัวจิยัและให้ค�าปรกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษา
ในการจดัท�า “คูม่อืการปฏบิตังิานของพนกังานเจ้าหน้าที ่พนกังานสอบสวน และผู้ประนปีระนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐” ขึ้น เนื้อหา
สาระของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเจตนารมณ์ สาระส�าคัญ และแนวทางปฏิบัติงานตามพระ
ราชบัญญัติฯ ที่ถูกต้องแล้ว ในภาคผนวกยังมีเนื้อหาว่าด้วยประเด็นค�าถาม-ค�าตอบในการด�าเนิน
งานตามพระราชบัญญัติฯ กฎหมายอื่น ๆ บทบาทหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระ
ท�าความรนุแรงในครอบครวั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการประสานความช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว

กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คูม่อืการปฏิบตังิานฉบบันี ้จะเอือ้ต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วย
ลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสถาบันวิจัย
และให้ค�าปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้จัดท�าที่มีส่วนส�าคัญในการจัดท�าคู่มือการ
ปฏิบัติงานฯ ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ธันวาคม ๒๕๖๐



ส่วนที่ ๑

หลักก�ร เหตุผล และเจตน�รมณ์ ส�ระสำ�คัญและกฎหม�ยอันดับรองที่ออกต�มคว�ม
ในพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

หลักการ เหตุผล และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง  
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๒

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕

สาระส�าคัญของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๗

ส่วนที่ ๒

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นเจ้�หน้�ที่ พนักง�นสอบสวน และผู้ประนีประนอมต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๕

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๓๖

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๖

ส่วนที่ ๓

ภ�คผนวก

ค�าถาม-ค�าตอบ ๕๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕๕

ค�าอธิบายรายมาตราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖๓

กฎกระทรวงก�าหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานและบังคับใช้ให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 

๗๒

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๗๗

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๒๙

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๓๔

ระเบียบผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการด�าเนินการ
แกผู่ก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัแทนการลงโทษและเง่ือนไขการยอมความถอนค�าร้องทกุขห์รือการถอน
ฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๖๓

บทบาทของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวโดยสังเขป ๑๖๘

เครื่อข่ายในการประสานช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ๑๗๑

ส�รบัญ



1กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ส่วนที่ ๑ หลักก�ร เหตุผล และเจตน�รมณ์ ส�ระสำ�คัญ

และกฎหม�ยอันดับรองที่ออกต�มคว�ม

ในพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐



2 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

หลักก�ร เหตผุล และเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติคุม้ครองผูถ้กูกระทำ�ด้วยคว�มรนุแรงในครอบครวั 
พ.ศ. ๒๕๕๐

แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งถึงวรรคสี่ ได้บัญญัติให้ 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย  มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล ไม่ว่าด้วยเหตคุวามแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาตภิาษา 

เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมความเช่ือ
ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนญูหรอืเหตุ
อื่นใด  จะกระท�ามิได้

มาตรการท่ีรัฐก�าหนดขึน้เพ่ือขจดัอปุสรรคหรอืส่งเสรมิให้บคุคลสามารถใช้สทิธหิรอืเสรภีาพได้เช่นเดียว
กับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส 
ย่อมไม่ถอืว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษามีข้อมลูยนืยนัว่า  
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวยังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้าอย่างมากด้าน 
สิทธิมนุษย์ชน ความเท่าเทียมกัน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับตรงกันว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่มีความละเอียดซับซ้อนมี
ความเกีย่วพันกันระหว่างบคุคลใกล้ชดิ และมลีกัษณะพเิศษท่ีแตกต่างจากการท�าร้ายร่างกายของบคุคลทัว่ไป  
ดังนั้น การใช้มาตรการกฎหมายอาญาในการลงโทษผู้กระท�าผิด เพียวอย่างเดียวจึงไม่อาจเพียงพอในการ
ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�าความผิดซ�้าอีก ทั้งนี้ เนื่องด้วย มาตรการตามประมวลกฎหมายอาญาม ี
เจตนารมณ์ท่ีจะมุ่งลงโทษผู้กระท�าความผิดเป็นส�าคัญ จึงส่งผลให้การบังคับใช้มาตรการทางอาญากับ 
การกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวขาดความยืดหยุ่นและไม่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ การมีมาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระท�าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นมาตรการที่มีความจ�าเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระท�าความผิดมีโอกาสกลับตัว
และยบัยัง้การกระท�าความผดิซ�า้ ตลอดจนช่วยให้ผูถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัได้รบัการเยยีวยา
ความเสียหายได้ทันท่วงที ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวเป็นกรณี
เฉพาะจงึมคีวามเหมาะสมกว่ามาตรการกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะสามารถก�าหนด 
รูปแบบวิธีการและขั้นตอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการด�าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป รวมทั้งสามารถรักษา 
ความสมัพนัธ์อันดใีนครอบครัวไว้ได้  ดงันัน้ พระราชบัญญัตคิุม้ครองผูถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงถูกตราขึ้นใช้บังคับกับการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว นับแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๐  อันเป็นวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ทั้งนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จะพบว่า พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ก�าหนดมาตรการที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายที่ส�าคัญ ๓ ประการ คือ
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๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รใช้คว�มรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ เม่ือได้พิจารณา 
หลักการตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่ส�าคัญที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อาทิเช่น การก�าหนดโทษทางอาญาต่อผู้กระท�าความรุนแรง 
ในครอบครวัไว้เป็นการเฉพาะตามพระราชบัญญัตนิีโ้ดยไม่ลบล้างการกระท�าความผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา หรือกฎหมายอ่ืนด้วย หรือการก�าหนดให้ผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระท�าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครวัมหีน้าท่ีแจ้งต่อเจ้าหน้าทีเ่พือ่ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตันิี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่การก�าหนดให้ใช้ 
วิธีการในการฟื้นฟูบ�าบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระท�าความผิด ฯลฯ แทนการลงโทษผู้กระท�าความผิด  
เพือ่ให้ผูก้ระท�าความผดิกลบัตวั และเป็นการป้องกันมใิห้เกดิการท�าความผดิซ�า้ เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นมาตรการ
ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้น

๒. เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ การก�าหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีมี่อ�านาจจดัให้ผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงเข้ารบัการตรวจรักษาจากแพทย์  และขอรบัค�าปรกึษา
แนะน�าจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา หรอืการให้อ�านาจพนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาลออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว เหล่านี้
ล้วนเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีพระราชบญัญตักิ�าหนดขึน้ โดยมุง่หวงัใหเกการปกป้องคุม้ครองผูถู้กกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งอยู่ในสภาวะบอบช�้าทั้งทางสภาพร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

๓. เพื่อรักษ�คว�มสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่มี 
ความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลในครอบครัว หากผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวยัง
ประสงค์จะรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อไป กฎหมายก็เปิดช่องให้โดยก�าหนดให้ความผิดฐานกระท�า
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความความได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือศาลอาจตั้ง 
ผู้ประนีประนอมเพื่อให้ค�าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน หรืออาจ 
มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้
ยอมความกันซึ่งการประนีประนอมดังกล่าวสามารถกระท�าได้ในทุกขั้นตอน อันแตกต่างจากการด�าเนินคดี
อาญาในกรณท่ัีวไป หรือการห้ามมใิห้สือ่มวลชนเสนอข่าวเกีย่วกบัความรนุแรงในครอบครวัในลกัษณะทีอ่าจ
ท�าให้บคุคลอืน่รูจ้กัหรอืรูต้วัผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั เดก็ หรอืสมาชกิในครอบครวัดังกล่าว  
รวมทั้งตัวผู้กระท�าความรุนแรงด้วย เป็นต้น 
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ส�ระสำ�คัญของพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรง 
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
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ส�ระสำ�คัญของพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. คว�มหม�ยและขอบเขตของคว�มรุนแรงในครอบครัว
มาตรา ๓ ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ว่า 

“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระท�าใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ 
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท�าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ 
หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัว
ต้องกระท�าการ ไม่กระท�าการ หรือยอมรับการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระท�า
โดยประมาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว สามารถอธิบายความหมายหรือลักษณะของ 
ความรุนแรงในครอบครัว ได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้

๑. กระท�าใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท�าโดยเจตนา 
ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าการ
กระท�านั้นจะก่อให้เกิดผลบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บธรรมดา หรือไม่ถึงกับเป็นอันตรายใดๆ เลยก็ตาม ดังนั้น  
ต้องพิจารณาจากเจตนาที่มุ่งประสงค์เป็นส�าคัญว่าเจตนาที่มุ่งประสงค์กระท�านั้นถึงขนาดที่จะก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพตามความหมายของนิยามข้างต้น ซึ่งอาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

อันตร�ยต่อร่�งก�ย การกระท�าที่มุ่งประสงค์นั้น เกิดเป็นอันตรายต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้ถูกกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งอาจใช้หลักเกณฑ์วินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น สามีตีท�าร้ายร่างกาย 
โดยเจตนาจนบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บธรรมดา หรือเพียงแต่รอยฟกช�้าเท่านั้น

อนัตร�ยต่อจติใจ หากพจิารณาจากประมวลกฎหมายอาญาประกอบกบัค�าพพิากษาศาลฎีกา อันตราย
ต่อจิตใจต้องเป็นกรณีที่มีการกระท�าถึงขนาดที่ท�าให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจจนถึงขนาดที่สภาพ
จิตใจผิดปกตไิป เช่น สลบ หมดสต ิมนึงงจติฟันเฟือน ตกใจกลวัถงึขนาดประสาทเสยี หรอืวติกกงัวลถงึขนาด
ประสาทเสีย ซึ่งต้องพิสูจน์ได้ในทางการแพทย์หรือจิตเวช อนึ่งการท�าให้โกรธ กลัว เสียความรู้สึก น้อยใจ 
เจ็บใจ แค้นใจ หรือท�าให้เสียใจโดยทั่วไป เป็นเพียงอารมณ์ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากจิตใจ ไม่ใช่เป็นอันตราย
ที่เกิดกับจิตใจโดยแท้ อย่างไรก็ตามมีกรณีความรุนแรงต่อจิตใจ ๔ กรณี ที่ไม่ถึงขั้นสลบ หมดสติ มึนงง  
จิตฟันเฟือน ตกใจกลัว หรือวิตกกังวลจนประสาทเสีย แต่การกระท�าดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ถูกกระท�าให้ได้
รับผลกระทบต่อสภาพจิตใจมากกว่าอารมณ์โกรธ น้อยใจ เจ็บใจ หรือ แค้นใจ โดยความกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจในกรณีดังกล่าวถึงเทียบเท่าขั้นกรณีจิตฟั่นเฟือน ตกใจกลัวถึงขนาดประสาทเสีย หรือวิตกกังวล
จนประสาทเสีย ซึ่งกรณีดังกล่าวหากได้พิจารณาประกอบกับปัจจัยอันหนึ่งอันใดดังต่อไปนี้ร่วมด้วยแล้ว  
อาจส่งผลให้ถือได้ว่าเป็นการกระท�าอันตรายต่อจิตใจก็ได้ ซึ่งปัจจัยที่ต้องน�ามาพิจารณา ได้แก่ 

๑) คว�มรุนแรงของก�รกระทำ� โดยพิจารณาว่าการกระท�านั้นเป็นความรุนแรงตามมาตรฐานของ
วิญญูชนหรือไม่ เช่น สามีร่วมเพศกับบุคคลอื่นต่อหน้าภรรยา หรือสามีมีภรรยาน้อยโดยเปิดเผยต่อสังคม 
หรือบุตรดูหมิ่นบุพการีต่อหน้าสาธารณชน เป็นต้น

๒) ฐ�นะและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้กระทำ�กับผู้ถูกกระทำ� ผู้กระท�ามีอ�านาจครอบง�าผู้ถูกกระท�า
หรือไม่ อย่างไร และเพียงใด เช่น สามีกับภรรยา บิดากับบุตร บุตรกับบุพการี เป็นต้น

๓) ลักษณะของก�รกระทำ� การกระท�าในลักษณะที่เห็นได้ถึงเจตนา ในการท�าให้ผู ้อ่ืนให้ได้รับ 
ความอับอาย เดือดร้อน หรือร�าคาญ เช่น การกระท�าในลักษณะที่เปิดเผย ประจาน หรืออุกอาจ เป็นต้น

๔) คว�มถี่ของก�รกระทำ� การกระท�าความรุนแรงในลักษณะที่กระท�าซ�้า ๆ กัน บ่อยครั้งซึ่งหาก
วินิจฉัยในทางจิตเวชได้ว่า การกระท�าดังกล่าว ถึงขนาดให้ผู้ถูกกระท�าได้รับผลกระทบต่อสภาพจิตใจถึง 
ขัน้จติฟ่ันเฟือน วติกกงัวลถงึขนาดประสาทเสยี เช่นนีก้ถ็อืได้ว่าเป็นอนัตรายต่อจติใจแล้ว ส่วนกรณทีีส่ามีไปมี 
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ภรรยาน้อยนอกบ้านเป็นอันตรายต่อจิตใจหรือไม่ ต้องพิจารณาว่า การกระท�าดังกล่าวนี้ เพียงท�าให้ภรรยา
เกิดอารมณ์หรือความรู้สึกถูกเหยียดหยาม เจ็บใจ แค้นใจ เศร้าโศกเสียใจ เช่นนี้ ย่อมไม่ถือเป็นอันตรายต่อ
จิตใจ เนื่องจากเป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึก

อันตร�ยต่อสุขภ�พ การกระท�านั้นท�าให้เสียสุขภาพหรือเกิดอาการเจ็บป่วย อันหมายถึงความเจ็บ
ป่วยทางกายหรือสขุภาพกายเท่านัน้ โดยไม่ร่วมถึงสขุภาพจติ ทัง้นี ้อันตรายต่อสขุภาพต้องอาศยัการวินิจฉยั
ทางการแพทย์เช่นเดียวกับอันตรายทางจิตใจ ตัวอย่างเช่น การแอบใส่ยาลดน�้าหนักให้คู่สมรสรับประทาน
ลดน�า้หนกัอย่างรวดเร็วจนเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ เจตนาสบูบหุรีใ่นบ้านทีมี่บรเิวณคบัแคบในขณะทีม่ทีารก
หรือเด็กเล็กเป็นอาจิณ จนเด็กป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น

๒. กระท�าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคล 
ในครอบครัว ผู้กระท�าโดยเจตนา ซึ่งการกระท�าดังกล่าวมีลักษณะที่วิญญูชน พิจารณาแล้วเห็นได้ว่า  
“น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว” โดยแม้ผู้กระทำ�จะไม่รู้ว่� 
ก�รกระทำ�ดงักล่�วน่�จะก่อให้เกดิอนัตร�ยแก่ร่�งก�ย จติใจ หรอืสขุภ�พของบคุคลในครอบครวั กต็าม 
เช่น สามมีอีารมณ์ฉนุเฉยีวขว้างปาสิง่ของในบ้านเป็นประจ�า แม้จะไม่เคยเกดิอนัตรายแก่สมาชิกในครอบครัว
ก็ตาม อนึ่ง ความแตกต่างระหว่างการกระท�าโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว กับการกระท�าโดยเจตนาโดยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว คือกรณีเป็นความผิดที่ต้องการผลในขณะที่กระท�าความรุนแรงในครอบครัว แต่ใน
กรณีที่สองไม่จ�าเป็นเกิดผลก็เป็นความผิดได้  หากพิสูจน์ได้ว่าการกระท�าดังกล่าว น่าจะเกิดผลด้วยเงื่อนไข 
ทางภาวะวิสัย  ซึ่งก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวเช่นกัน

๓. บังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ ไม่กระท�า 
การหรือยอมรับการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ เช่น การบังคับให้บุตรอยู่ในบริเวณที่ตนก�าหนด 
โดยไม่ให้ออกไปใหน โดยปราศจากเหตผุลอนัสมควร เป็นต้น อย่างไรกต็าม การใช้อ�านาจในกรณนีีต้้องเป็น 
การกระท�าโดยเจตนาเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท ดังนั้น การกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้
บุคคลในครอบครัวได้รับอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ จึงไม่ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว 

อนึ่งนอกจากความหมายและขอบเขตของความรุนแรงในครอบครัวแล้ว การกระท�าความรุนแรง 
ในครอบครวัตามความหมายของพระราชบัญญัตฉิบับนี ้ผูป้ฏิบัตงิานต้องเข้าใจนยิามของบุคคลในครอบครัว
ด้วย เนื่องจากกระท�าความผิดฐานความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ได้น้ันต้องกระท�าความผดิต่อบคุคลในครอบครวัตามพระราชบญัญัตฯิ ได้นัน้ต้องเป็นการกระท�าความรุนแรง
ต่อบุคคลในครอบครัวตามขอบเขตนยิามของกฎหมายฉบบันีท้ีไ่ด้ก�าหนดไว้เท่านัน้ พจิารณาได้จากมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยา  
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังบุคคลใดๆ ที่ต้องพ่ึงพาอาศัย 
และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บุคคลในครอบครัวตาม 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความหมายกว้างกว่าความหมายและขอบเขตของครอบครัวในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น บุคคลในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่

คู่สมรส หมายถึง ชายและหญิงที่อยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรส
คูส่มรสเดมิ หมายถงึ  ชายและหญงิทีเ่คยอยูร่่วมกนัโดยจดทะเบยีนสมรส ภายหลงัได้จดทะเบยีนหย่า
ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันส�มีภริย�โดยมิได้จดทะเบียนสมรส



7กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

บุตร หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และบุตรนอกสมรส (บุตรตามความเป็นจริง) 
บุตรบุญธรรม 
สม�ชิกในครอบครวั มคีวามหมายกว้าง โดยรวมถงึบุคคลทีมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืทางญาติพ่ี

น้อง เช่น บดิา มารดา พีน้่องร่วมบดิามารดา หรอืร่วมแต่บิดาหรอืมารดา  ลุง ป้า น้า อา ปู่ย่า ตา ยาย เป็นต้น 
บุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพ�อ�ศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึงบุคคลตามข้อ ๑) ถึง ๗)  โดยเป็น

บคุคลทีต้่องพ่ึงพาอาศัยกนัในด้านเศรษฐกจิและสงัคม และต้องปรากฎว่า บคุคลนัน้ต้องพึง่พาอาศยัหรอือยู่
ในครัวเรือนเดียวกันในขณะท่ีมีการใช้ความรุนแรง เช่น คนรับใช้ที่อยู่มานานและมีการดูแลห่วงใยประดุจ
เครือญาติ หรือ แม่นม เป็นต้น ทั้งนี้ หากเป็นคนรับใช้ คนสวน หรือลูกจ้างทั่วไป แม้มีการพักอาศัยภายใน
บ้าน แต่ถ้ามีการรับค่าจ้าง ค่าแรงเป็นรายเดือน ไม่ถูกถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัว

อนึ่ง มีประเด็นน่าพิจารณาว่า กรณีคู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยา โดยมิได ้
จดทะเบยีนสมรสมคีวามหมายขอบเขตกว้างเพยีงใด หากคูส่มรสเดมินัน้ พ้นจากการเป็นสามภีรรยากนัมานาน 
ก็ดี หรือกรณีท่ีไม่ได้สมรสก็แยกกันอยู่มานานแล้วก็ดี บุคคลเหล่านี้อยู่ในขอบเขตบุคคลในครอบครัว 
ที่กฎหมายต้องคุ้มครองหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยอาจต้องพิจารณาว่า 
สภาพจติใจของคู่สมรสหรือบคุคลท่ีเคยอยูก่นิร่วมกนัยงัคงมคีวามผกูพันกนัและประสงค์ทีจ่ะธ�ารงไว้ซ่ึงเป็น
ครอบครัวเดิมอยู่หรือไม่ หรือยังมีการครอบง�าทางจิตใจอยู่หรือไม่ เป็นต้น  

๒. โครงสร้�งองค์กรและบุคล�กร
องค์กรและบุคลากรหลักที่ท�าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย

๑) พนกังานเจ้าหน้าท่ี ซึง่เป็นผูท้ีร่ฐัมนตรแีต่งตัง้ให้ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิีแ้ละยงัหมายความ
รวมถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีอ�านาจเข้าไป 
ในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระท�าด้วย

ความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้นเก่ียวกับการกระท�าที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจัด
ให้ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับค�าปรึกษาแนะน�า 
จากจิตแพทย์  นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนจัดให้มีการร้องทุกข์เม่ือผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะด�าเนินคดี ตามมาตรา ๖ นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะ 
เทียบได้ไม่ต�่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู ้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและได้รบัมอบหมายจากรฐัมนตรกีม็อี�านาจออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารเพือ่บรรเทาทกุข์ 
ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๐

๒) พนักงานสอบสวน คือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา ในท้องทีใ่ดไม่มีพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ได้รบัมอบหมายจากรฐัมนตรี 
ให้พนกังานสอบสวนมหีน้าทีส่�าคญัในการรบัเรือ่งราวร้องทกุข์ สอบสวน หน้าทีใ่นการร้องขอต่อศาลหรอืให้
พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่มฐีานะเทยีบได้ไม่ต�า่กว่าพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่ออกค�าสัง่ก�าหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ และ ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติฯ การท�าหน้าที่เกี่ยว
กับการยอมความโดยจัดให้มีการท�าบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ การถอนค�าร้องทุกข์ หรือ
การถอนฟ้องนั้น และก�าหนดให้น�าวิธีการตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๒ มาใช้ เช่น การท�างานบริการ 
สาธารณะ การละเว้นการกระท�าอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท�าทัณฑ์บนมาเป็น
เงือ่นไขในการปฏบิตัติามบนัทึกข้อตกลง และหน้าทีป่ฏบิตัต่ิอส�านวนการสอบสวนพร้อมเสนอความเหน็ควร
สั่งฟ้อง ควรสั่งไม่ฟ้อง หรือเสนอยุติคดีต่อพนักงานอัยการ

๓) ผูป้ระนปีระนอม ซึง่ได้รับการแต่งตัง้โดยพนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาลเพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาหรอื



8 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน ทั้งนี้อาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งประกอบด้วย  
บิดา มารดา ผูป้กครอง ญาตขิองผูถ้กูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครวัหรอืบคุคลทีพ่นกังานเจ้าหน้าที่
หรือศาลเห็นสมควร หน้าที่ส�าคัญของผู้ประนีประนอม คือ การเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ค�าปรึกษาหรือช่วย
เหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน ไม่ว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนหรือชั้นศาล และรายงาน
ผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณี ตลอดจนจัดท�าเป็นบันทึกข้อตกลงส�าหรับ 
การยอมความการถอนค�าร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องโดยก�าหนดแนวทาง เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกัน 
เพื่อบ�าบัดฟื้นฟู แก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว จากน้ันจัดให้การ
ท�าสัญญายอมความขึ้นหรือขอให้เรียกคู่ความมาท�าสัญญายอมความต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล  
ในกรณี ที่การไกล่เกลี่ยประสบความส�าเร็จ

๔) ศ�ลเย�วชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีเขตอ�านาจ ในการพิจารณา
พิพากษากรณีความผิดฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าผู้กระท�าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทั้งนี้ เฉพาะ
กรณีที่ไม่มีความผิดตามกฎหมายอื่นร่วมด้วยหรือมีความผิดตามกฎหมายอื่นร่วมด้วยแต่ความผิดตาม
กฎหมายอื่นนั้น มีอัตราต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
โดยศาลมอี�านาจในการออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรือวธิกีารเพือ่บรรเทาทกุข์หรอือกค�าสัง่ใดๆ ตามทีเ่หน็
สมควรเมื่อพนักงานสอบสวนร้องขอ และในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวมี 
ความผดิตามมาตรา ๔ ศาลมอี�านาจก�าหนดให้ใช้วธิกีารฟ้ืนฟ ูบ�าบัดรกัษา คุมความประพฤตผิูก้ระท�าความผดิ  
ให้ผู้กระท�าความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�างานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�าอันเป็นเหตุ
ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท�าทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลก�าหนดแทน 
การลงโทษผู้กระท�าความผิดก็ได้

๕) กรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติงานกับศูนย์
ปฏิบัติการเพ่ือป้องกนัการกระท�าความรนุแรงในครอบครวัหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้การสนบัสนนุ
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและศาลในการด�าเนินการและบังคับการตามกระบวนการคุ้มครอง 
ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว

๖) ศูนย์ปฏิบัติก�รเพื่อป้องกันก�รกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัว เป็นหน่วยงานซึ่งท�าหน้าที่เป็น
ศนูย์ปฏบิติัการในการสนบัสนนุแก่พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละศาล โดยปฏบัิตใินการรบัแจ้งเหต ุประสานพนกังาน
เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือศาล 
อนัเป็นข้อมลูต่าง ๆ  เกีย่วกบัการกระท�าความรนุแรงในครอบครวั เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการ และบงัคบั
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้

๓. โครงสร้�งก�รดำ�เนินง�น กระบวนก�รและขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น
๑) ขั้นตอนในชั้นก�รแจ้งเหตุกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัว เมื่อเกิดการกระท�าความรุนแรง 

ในครอบครวัขึน้ หากผูถู้กกระท�าความรุนแรงในครอบครวั หรอืผูพ้บเหน็หรอืทราบการกระท�าดงักล่าวได้แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจเข้าไปในเคหสถาน
หรือสถานที่ท่ีเกิดเหตุเพื่อสอบถามผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกมาพบหรือ 
ไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปได้  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอ�านาจเข้าไปในที่รโหฐาน โดยพนักงานเจ้าหน้าที ่
ขอความช่วยเหลอืจากต�ารวจ เพ่ือให้ต�ารวจเข้าไปค้นเพือ่ช่วยเหลอืผู้ถกูกระท�าด้วยความรนุแรง ในครอบครัว  
รวมทัง้มอี�านาจในการจบักุมผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวั ถ้าได้กระท�าตามหลักเกณฑ์เรือ่งการค้นและ
จับกุมบุคคลในท่ีรโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้กฎหมายยังให้อ�านาจ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดให้ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับ



9กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ค�าปรกึษาแนะน�าจากจติแพทย์ นกัจิตวทิยา หรอืนกัสงัคมสงเคราะห์ ในกรณทีีผู่ถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรง
ในครอบครัวประสงค์จะด�าเนินคดี ให้จัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
หากผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะด�าเนินคดี ให้จัดให้ผู้นั้นพบกับพนักงานสอบสวน
เพือ่ร้องทกุข์ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา แต่ถ้าผูน้ัน้ไม่อยูใ่นวสิยัหรอืมโีอกาสทีจ่ะร้องทกุข์
ได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนต่อพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๖ ได้ โดยต้องร้อง
ทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือ
ร้องทุกข์ได้

- วิสัย หมายความว่า ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวมีสภาพร่างกายและจิตใจที่สามารถร้องทุกข์
หรือแจ้งความ

- โอก�ส หมายความว่า ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการที่
จะร้องทุกข์หรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ดังนี้ ถ้าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในก�าหนดเวลา อายุความด�าเนินคดีย่อมสะดุด
ลงตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ

๒) ขั้นตอนในชั้นพนักง�นสอบสวน เม่ือมีการด�าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว  
ให้พนกังานสอบสวนท�าการสอบสวนโดยไม่ชกัช้า แม้ว่าพนกังานสอบสวนจะยงัไม่แน่ใจว่าเป็นความผดิฐาน
ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ โดยแจ้งให้ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงกระบวนการ
ในการสอบสวนคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะประสานความสัมพันธ ์
ในครอบครัว การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวและการดูแลบุตร ตลอดจนแจ้ง
ให้ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงสิทธิในการรับการเยียวยาความเสียหายจากผู้กระท�า 
ความรุนแรงในครอบครัว โดยในการสอบปากค�าผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว  พนักงานสอบสวน
ต้องจดัให้ม ีจติแพทย์ นกัจติวทิยา นกัสังคมสงเคราะห์ หรอืบคุคลทีผู่ถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครัว
ร้องขอร่วมอยูด้่วยในขณะสอบปากค�าเพือ่ให้ค�าปรกึษา เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นเร่งด่วน ซึง่มีเหตอุนัควรไม่อาจ
รอจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ 
ให้พนักงานสอบสวนท�าการสอบปากค�าไปก่อน โดยไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย แต่ต้องบันทึกเหตุ 
ที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�านวนการสอบสวน แต่หากมีกรณีผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว
เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันสอบปากค�าก็ต้องด�าเนินการตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๓๓ ทวิ ซ่ึงโดยหลักการแล้ว พนักงานสอบสวนต้องส่งผู้กระท�าความผิด ส�านวนการสอบสวน
พร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวต่อศาล
เยาวชนและครอบครัวภายใน ๔๘ ช่ัวโมง นับแต่ได้ตัวผู ้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว แต่หากม ี
เหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทันภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน 
หกวนั แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกนิสามคราวโดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลแขวงและวธิพีจิารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติฯ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความผิดฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง  
เป็นความผิดกรรมเดยีวกบัความผิดตามกฎหมายอืน่ ถ้าความผิดตามกฎหมายอืน่มีอตัราโทษสงูกว่าอตัราโทษ 
ตามมาตรา ๔ เช่น เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานท�าร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๙๕ และท�าร้ายร่างกายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗ การพิจารณาคดี 
ดงักล่าวให้ด�าเนนิคดต่ีอศาลท่ีมอี�านาจพจิารณาความผดิตามกฎหมายนัน้ ซ่ึงอาจเป็นศาลแขวง ศาลจงัหวดั  
หรือศาลอาญาแล้วแต่กรณี



10 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

นอกจากนี้ ในระหว่างท่ีมีขั้นตอน ที่มีการสอบสวนอยู่นั้น กฎหมายให้อ�านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรมีีอ�านาจออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวิธีการเพือ่บรรเทาทกุข์
ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว กล่าวคือ การออกค�าสั่งใดๆ ได้เท่าที ่
จ�าเป็นและสมควร เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวเป็นการช่ัวคราว  
รวมไปถึงการให้ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ การให้ผู ้กระท�า 
ความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะ การออกค�าสั่งห้ามผู้
กระท�าความรนุแรงในครอบครวัเข้าไปในทีพ่�านกัของครอบครวัหรอืเข้าใกล้ตวับคุคลใดในครอบครวั ตลอดจน 
การก�าหนดวิธีการดูแลบุตร ไม่ว่าจะมีค�าร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเสนอ
มาตรการหรอืวธิกีารทีต่นออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารบรรเทาทกุข์ต่อศาลภายในส่ีสิบแปดชัว่โมง
นับแต่วันออกค�าสั่งเพื่อให้ศาลพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ต่อไปตามมาตรา ๑๐

ทั้งนี้ ในระหว่างขั้นตอนดังกล่าว หากมีการยอมความ ถอนค�าร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มี
การท�าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนค�าร้องทุกข์โดยก�าหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟู บ�าบัด
รกัษาคมุความประพฤตผิูก้ระท�าความผิดให้ผู้กระท�าความผิดชดใช้เงนิช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ ท�างานบรกิาร
สาธารณะ ละเว้นการกระท�าอนัเป็นเหตุให้เกดิการใช้ความรนุแรงในครอบครวั หรอืท�าทณัฑ์บนไว้เป็นเงือ่นไข
ในการปฏิบัติตามข้อตกลง ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อไขดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงจะให้
มีการยอมความ ถอนค�าร้องทุกข์ในความผิดดังกล่าวได้ ดังน้ี หากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอ�านาจยกคดีขึ้นด�าเนินการต่อไปได้ เพราะคดีอาญายัง
ไม่ระงับสิ้นไปตามมาตรา ๑๒

๓) ขั้นตอนในชั้นศ�ล ในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ในเรื่องของวิธีพิจารณาการยื่นและการรับฟัง
พยานหลักฐาน ให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๔ 

นอกจากพระราชบัญญัติฉบับนี้จะให้อ�านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วยังก�าหนด ให้ศาลมีอ�านาจ
ออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ หรือออกค�าสั่งใดๆ ได้ตามที่เห็น
สมควรในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี อีกทั้งให้อ�านาจศาลในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  
หรือเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หรือออกค�าสั่งใดๆ รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมก็ได้ ในกรณีท่ีเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรา ๑๑ 
เช่นเดียวกับกรณีมีการยอมความ ถอนค�าร้องทุกข์หรือถอนฟ้อง ไม่ว่าในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่าง
ที่คดีมาสู่ศาลแล้วนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลอาจตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อให้ค�าปรึกษา หรือช่วยเหลือ
ในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน  บุคคลดังกล่าวอาจเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ
หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นสมควร หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกันได้ หากการไกล่เกลี่ยประสบ
ความส�าเรจ็และได้ท�าสญัญายอมความกันขึน้ ให้พนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาลด�าเนนิการให้เป็นไปตามสญัญา
ยอมความนั้นไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๑๖

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด  
ให้ศาลพยายามเปรยีบเทยีบให้คูค่วามได้ยอมความกนั โดยมุง่ถงึความสงบสขุและการอยูร่่วมกนัในครอบครัว
เป็นส�าคัญ ทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย

(๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
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(๒) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิง 
ที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วย 
ความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ

(๓) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบใน
การดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์

(๔) มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภรรยาและบุคคลในครอบครัวให้ปรองดองกันและปรับปรุง 
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร

ส�าหรับการพิจารณาและพิพากษาลงโทษนัน้ กรณทีีศ่าลพพิากษาว่า ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวั
มคีวามผดิ กฎหมายก�าหนดให้ศาลมอี�านาจก�าหนดให้ใช้วธิกีารฟ้ืนฟ ูบ�าบดัรกัษา คมุความประพฤตผิูก้ระท�า
ความผิดให้ผู้กระท�าความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�างานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�า 
อนัเป็นเหตใุห้เกดิการใช้ความรนุแรงในครอบครวั หรอืท�าทณัฑ์บนไว้ ตามวธิกีารและระยะเวลาท่ีศาลก�าหนด
แทนการลงโทษผู้กระท�าความผิดก็ได้
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สรุปขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น

กรณีเกิดก�รกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัว 

๑. ขั้นตอนในชั้นก�รแจ้งเหตุกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัว
๑.๑ เมื่อพบเห็น ทราบหรือได้รับแจ้งเหตุการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว ให้ด�าเนินการ 

ขอเข้าไปในเคหสถานหรอืสถานทีเ่กดิเหตโุดยเรว็เพือ่สอบถามผูท้ีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นผูก้ระท�าความรุนแรง
ในครอบครวั ผูถ้กูกระท�าความรนุแรงในครอบครวั หรอืบุคคลอ่ืนทีอ่ยูใ่นสถานทีน่ัน้โดยไม่ต้องขอหมายศาล 
แต่ให้แสดงบตัรประจ�าตวัต่อเจ้าของหรือผู้ทีอ่ยูใ่นเคหสถานหรอืสถานทีเ่กดิเหตนุัน้ และแจ้งให้ทราบถงึเหตุ
ของการเข้าไป 

๑.๒ หากจ�าเป็นต้องเข้าไปค้นหาพยานหลกัฐาน ค้นหาบคุคล เพือ่ช่วยเหลอืผูถ้กูกระท�าความรนุแรง
ในครอบครัวหรือเพื่อจับกุมผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องขอความช่วยเหลือ 
จากต�ารวจเพื่อเข้าไปด�าเนินการดังกล่าว โดยต้องขอหมายค้นหรือหมายจับจากศาลไปแสดงด้วย 

พบเห็น/ทร�บ/ได้รับแจ้งเหตุ

แจ้งให้ทร�บถึงเหตุของก�รเข้�ไป

ขอเข้�ไปในเคหสถ�นหรือสถ�นที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อสอบถ�ม

ไม่ต้องขอหม�ยศ�ล

แสดงบัตรประจำ�ตัว

พนักง�นเจ้�หน้�ที่

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ

ขอเข้�ไปในเคหสถ�นหรือสถ�นที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อสอบถ�ม
ขอหม�ยค้นหรอืหม�ยจบั
จ�กศ�ล

แสดงบัตรประจำ�ตัว

๑.๓ หากกรณีปรากฏว่าผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ให้รีบส่งตัวผู้นั้นไปรับการรักษาพยาบาลทันที (อาจด�าเนินการประสานผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ 
กระท�าความรุนแรงในครอบครัว) 

ผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว
ได้รับอันตร�ยแก่ก�ยและจิตใจ

สถ�นพย�บ�ล

ส่งตัว

ก�รช่วยดำ�เนินก�รจัดห�



13กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๑.๔ ประสานงานกับจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก ่
ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว (อาจด�าเนินการประสานผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�า 
ความรุนแรงในครอบครัว) 

๑.๕ บันทึกรายละเอียดแห่งการแจ้งเหตุ การเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุและการด�าเนิน
การแก่ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครัวหรอืผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัไว้เป็นหลกัฐานตาม
แบบ คร.๕ 

๑.๖ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ หากผู้นั้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
บันทึกเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อไว้ 

๑.๗ ชีแ้จงให้ผูถ้กูกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครวัทราบถงึสทิธใินการได้รบัความคุ้มครองในการ
ก�าหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวชั่วคราว 

๑.๘ หากประสงค์จะด�าเนนิคดใีห้ด�าเนนิการให้ผู้นัน้พบกับพนกังานสอบสวนเพือ่ร้องทกุข์ แต่ถ้าผู้นัน้
ไม่อยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสท่ีจะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนต่อพนักงาน
สอบสวนโดยต้องด�าเนนิการร้องทกุข์ภายในก�าหนด ๓ เดอืน นบัแต่ผูถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครัว 
อยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ ผู ้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวได้รับอันตราย 
แก่ร่างกายและจิตใจ สถานพยาบาล จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัว ร้องทุกข์ภายในก�าหนด ๓ เดือน นับแต่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
อยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ 

๑.๙ ช่วยประสานงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเบ้ืองต้นแก่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว 

๑.๑๐ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้ด�าเนินการผลความคืบหน้าของการนั้น แล้วรายงาน
ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบโดยเร็ว ตามแบบ คร.๖ 

๑.๑๑ รวบรวมข้อเท็จจริงเอง หรือขอให้ “ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�าความรุนแรง 
ในครอบครัว” รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุของการกระท�า 
ความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนบันทึกรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๒ จัดส่งข้อมูลท่ีได้ตามข้อ ๑.๑๑ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ากว่าพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือตามพนักงานสอบสวน 

ผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว

จิตแพทย์ นักจิตวิทย� หรือนักสังคมสงเคร�ะห์

ส่งตัว

ก�รช่วยดำ�เนินก�รจัดห�

พนักง�น เจ้�หน้�ที่ หรือศูนย์ปฏิบัติก�ร พนักง�นสอบสวน

ร้องทุกข์ภ�ยใน 
กำ�หนด ๓ เดือน
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๒. ขั้นตอนในชั้นพนักง�นสอบสวน 
๒.๑ พนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้มีอ�านาจออกค�าส่ังก�าหนด
มาตรการหรอืวธิกีารเพือ่บรรเทาทกุข์ให้แก่บุคคลทีถ่กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัเป็นการชัว่คราว 
ไม่ว่าจะมีการร้องขอหรือไม่ โดยต้องออกค�าสั่งเท่าที่จ�าเป็นและสมควร

๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องเสนอมาตรการหรือวิธีการที่ตนออกค�าสั่งก�าหนดตามข้อ ๒.๑ ต่อศาล
ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่วันออกค�าสั่งเพื่อให้ศาลพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ต่อไป 

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

พนักง�นเจ้�หน้�ที่

หรือศูนย์ปฏิบัติก�รฯ

พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีซึ่งมีญ�นะเทียบได้ไม่ตำ่�
กว่�พนักง�นฝ่�ยปกครองหรอืตำ�รวจชัน้ผูใ้หญ่  
ต�ม ป.วิอ�ญ�./พนักง�นสอบสวน/ศ�ล

พนกัง�นเจ้�หน้�ทีท่ีซ่ึง่มฐี�นะเทยีบได้ไม่ตำ�่กว่�
พนกัง�นฝ่�ยปกครองหรอืตำ�รวจชัน้ผู้ใหญ่ต�ม 
ป.วิ.อ�ญ�

ตั้งผู้ประนีประนอม จัดทำ�สัญญ�ยอมคว�ม ดำ�เนินก�รไปต�มสัญญ�

ศ�ล

รวบรวมและจัดส่งข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�ฯ

เสนอม�ตรก�รต่อศ�ล
ภ�ยใน ๔๘ ชั่วโมง

หรือศาลเพ่ือพิจารณาออกตค�าสั่ง ก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์เป็นชั่วคราว หรือออก 
ค�าสั่งใดๆ หรือค�าพิพากษาโดยศาล

ออกคำ�สั่ง
กำ�หนดม�ตรก�รหรือวิธีก�รเพื่อบรรเท�ทุกข์ให้แก่บุคคลที่ถูกกระทำ�ฯ ชั่วคร�ว
จัดให้ผู้กระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัวเข้�รับก�รตรวจรักษ�จ�กแพทย์
ให้ผูก้ระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครวัชดใช้เงนิช่วยเหลอืบรรเท�ทกุข์เบือ้งต้นต�มสมควรแก่ฐ�นะ
กำ�หนดวิธีก�รดูแลบุตร

- ผู้ประนปีระนอมซึง่เป็นบคุคลหรอืคณะบคุคล

- นกัสงัคมสงเคร�ะห์ หน่วยง�นสังคมสงเคร�ะห์ 

ไกล่เกลี่ย
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๒.๔ ติดตามผลการไกล่เกลี่ยเพ่ือด�าเนินการจัดให้มีการท�าสัญญาสายอมความข้ึนโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรรมอันดีของประชาชน

๒.๕ ในกรณท่ีีมกีารท�าสญัญายอมความให้เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการไปตามสญัญายอมความนัน้ไกล่เกลีย่  
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ส�ระสำ�คัญของกฎหม�ยลำ�ดับรองที่ออกต�มคว�ม

ในพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
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ส�ระสำ�คัญของกฎหม�ยลำ�ดับรองท่ีออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูกกระทำ�ด้วย 
คว�มรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
ได้มีการตราและประกาศกฎหมายล�าดับรอง หรือกฎหมายลูกมาใช้บังคับ ๗ ฉบับ ดังนี้ 

(๑) กฎกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ว่�ด้วยระบบง�นเพื่อสนับสนุนก�ร
ดำ�เนินง�นและก�รบังคับให้เป็นไปต�มม�ตร� ๑๐ ม�ตร� ๑๑ ม�ตร� ๑๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

โดยกฎกระทรวงดังกล่าวก�าหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรง 
ในครอบครวั นอกจากนี ้ยงัก�าหนดจดัให้มี “ศูนย์ปฏิบัตกิารเพือ่ป้องกนัการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว” 
เป็นหน่วยงานซึง่ท�าหน้าทีห่น่วยปฏบัิตกิารในการสนบัสนนุแก่พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละศาล โดยปฏบิตัใินการ 
รับแจ้งเหตุ ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการให้ข้อเท็จจริง 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลอันเป็นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว  
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการและบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัตินี้

(๒) ระเบยีบกฎกระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย์ว่�ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีก�ร
ดำ�เนนิก�รสอบสวนต�มพระร�ชบัญญัติคุม้ครองผูถู้กกระทำ�ด้วยคว�มรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีก�รสอบสวนต�มพระร�ชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวข้องกบัการด�าเนนิการเกีย่วกบัค�าร้องทกุข์ เขตอ�านาจสอบสวน หน้าทีเ่ก่ียวกบัการสวบสวน หน้าทีเ่กีย่ว
กับการร้องขอต่อศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ 
ชั้นผู้ใหญ่ เพื่อพิจารณาออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ ตามมาตรา ๑๐ และ ๑๑  
แห่งพระราชบัญญตัฯิ การปฏบัิตต่ิอส�านวนการสอบสวนและการผลดัฟ้องการท�าหน้าทีเ่กีย่วกับการยอมความ 
โดยจัดให้มีการท�าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ หรือก่อนการถอนค�าร้องทุกข์

(๓) ระเบียบกฎกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ก�รแต่ง
ตั้งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ พนักง�นสอบสวน และพนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่มีฐ�นะเทียบได้ไม่ตำ่�กว่�พนักง�น
ฝ่�ยปกครองหรอืตำ�รวจชัน้ผูใ้หญ่ในก�รคุม้ครองผู้ถกูกระทำ�ด้วยคว�มรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๑  
และระเบยีบกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนษุย์ว่�ด้วยหลกัเกณฑ์ก�รแต่งตัง้พนกัง�น
เจ้�หน้�ทีใ่นก�รคุม้ครองผูถ้กูกระทำ�ด้วยคว�มรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่ก�าหนดคณุสมบตัขิอง
ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได ้
ไม่ต�่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจช้ันผู ้ใหญ่ตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ รวมถึงเงื่อนไข 
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการด�าเนนิการเพือ่จดัอบรมพนักงานเจ้าหน้าที ่พนกังานสอบสวน และผูป้ฏิบติังาน 
ตามกฎหมายนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสมดังเจตนารมย์ของกฎหมาย

(๔) ระเบยีบกฎกระทรวงก�รพฒัน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนษุย์ว่�ด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกี�รใน
ก�รออกบตัรและแบบบตัรประจำ�ตวัพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี พนักง�นสอบสวน พนักง�นเจ้�หน้�ที ่ทีม่ฐี�นะ
เทยีบได้ไม่ตำ�่กว่�พนกัง�นฝ่�ยปกครองหรือตำ�รวจชัน้ผูใ้หญ่ในก�รคุม้ครองผูถู้กกระทำ�ด้วยคว�มรนุแรง
ในครอบครวั พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงก�รพฒัน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนษุย์
ว่�ด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกี�รในก�รออกบัตรและแบบบัตรประจำ�ตัวพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี  พนักง�นสอบสวน 



18 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
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พนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่มีฐ�นะเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่�พนักง�นฝ่�ยปกครองหรือตำ�รวจชั้นผู ้ใหญ่ต�ม 
พระร�ชบญัญตัฯิ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกล่าวถงึข้ันตอนการด�าเนนิการเพือ่ออกบตัรแบบประจ�าตวั 
รวมถึงอายุบัตรและเง่ือนไขในการออกบัตรประจ�าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงาน 
เจ้าหน้าทีท่ีม่ฐีานะเทยีบได้ไม่ต�า่กว่าพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจช้ันผู้ใหญ่ทีต้่องปฏบิตังิานภายใต้บงัคบั
ของกฎหมายพิเศษฉบับนี้  

(๕) ระเบยีบกฎกระทรวงก�รพฒัน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกี�ร
ดำ�เนินก�รของพนักง�นเจ้�หน้�ที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุคว�มรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และระเบียบกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รดำ�เนิน 
ก�รของพนักง�นเจ้�หน้�ที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุคว�มรุนแรงในครอบครัว (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก�าหนดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติฯ ตั้งแต่การเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุ เพื่อสอบถามและจัดให้ผู้ถูกกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ และได้รับค�าปรึกษาแนะน�าจากจิตแพทย์ 
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนจัดให้มีการร้องทุกข์เม่ือผู้ถูกกระด้วยความรุนแรงประสงค์
จะด�าเนินคดี

(๖) ระเบียบกฎกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีก�รทำ�บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนก�รยอมคว�มถอนคำ�ร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และ ระเบยีบกระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกี�รทำ�บนัทกึ
ข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนก�รยอมคว�ม ถอนคำ�ร้องทุกข์ในช้ันสอบสวน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กล่าวถงึ
ขัน้ตอนในการไกล่เกลีย่ให้ยอมความในระหว่างการสอบสวน ซึง่หากคูก่รณสีามารถยอมความกนัได้ ผูจ้ดัให้
มกีารไกล่เกลีย่ท�าสญัญายอมความให้ แล้วเสนอสญัญายอมความดงักล่าวให้พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ
พร้อมคูก่รณไีปท�าบนัทกึข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนการยอมความหรอืถอนค�าร้องทกุข์ต่อพนกังานสอบสวนตาม
มาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๗) ระเบยีบอธบิดผู้ีพพิ�กษ�ศ�ลเย�วชนและครอบครวักล�งว่�ด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีารและระยะ
เวลาการด�าเนนิการแก่ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัแทนการลงโทษและเงือ่นไขการยอมความ การถอน
ค�าร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเห็นควร
ออกระเบียบนีโ้ดยอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคท้าย แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�า 
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการด�าเนิน 
การแก่ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเง่ือนไขการยอมความ การถอนค�าร้องทุกข์ 
หรือการถอนฟ้อง 

ดังนั้นหากศาลประสงค์จะใช้อ�านาจตามมาตรา ๑๒ จ�าต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการซ่ึง
เป็นไปตามระเบียบ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้  

 (๗.๑) ในการก�าหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟู บ�าบัดรักษา คุมประพฤติผู้กระท�าความผิด ให้ผู้กระท�า 
ความผิดชดใช้เงินบรรเทาทุกข์ ท�างานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�าอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว หรือท�าทัณฑ์บนไว้แทนการลงโทษแก่ผู้กระท�าความผิดนั้น อนึ่งศาลอาจใช้ดุลพินิจ
พิจารณาก�าหนดว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันได้ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๔ 
ถึงข้อ ๙ โดยให้พิจารณาถึงสาเหตุแห่งการกระท�าความผิด พฤติการณ์แห่งคดี อายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพภาวะหางจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของผู้กระท�าความผิด ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับผู้กระท�าความผิด ประกอบดุลพินิจที่จะใช้วิธีดังกล่างให้เหมาะสมกับผู้กระท�า



19กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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ความผิดแต่ละราย และเหมาะสมกับพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง  โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกัน 
ในครอบครัวเป็นส�าคัญ โดยศาลอาจสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัว
ประกอบดุลพินิจด้วยก็ได้ 

 (๗.๒) กรณีที่มีการยอมความ การถอนค�าร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องให้ศาลจัดให้มีการท�าบันทึก  
ข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนการยอมความ การถอนค�าร้องทกุข์หรอืการถอนฟ้องนัน้ และก�าหนดให้น�าวธิกีารตาม
ข้อ ๔ ถึงข้อ ๙ ข้อเดียวหรือหลายข้อมาเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม บันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยอนุโลม 
โดยอาจรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบด้วยก็ได้
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ส่วนที่ ๒ 

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นเจ้�หน้�ที่ พนักง�นสอบสวน 

และผู้ประนีประนอมต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
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ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อน และกระทบกระเทือนถึงความสงบสุข 
ในครอบครัว เน่ืองจากครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กท่ีสุดในสังคมและเป็นพื้นฐานของสังคม การแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวจะช่วยให้คุณภาพในสังคมโดยรวมดีขึ้นได้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครวัเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน การจัดการกบัปัญหาในครอบครวัโดยใช้กฎหมาย
อาญาด�าเนินคดีกับผู้กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวนั้น ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไข 
ความรนุแรงในครอบครวัได้ พระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้ถกูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จึงวางกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เข้าเสริมกับกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ โดยก�าหนดให้มีพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลส�าคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติฯ และก�าหนดให้มีวิธีการพิเศษ
ส�าหรบัการด�าเนนิคดีการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครวั ซึง่ไม่เหมือนกบักฎหมายอาญาและกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาโดยทั่วไป

พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นบุคคลที่กฎหมายก�าหนดให้กระท�าหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ และศาล ในคดีการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจ�าเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัหน้าที่ของตนตามบทบญัญตัิของ พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ถกูกระท�าด้วยความรนุแรง
ในครอบครัว ดังต่อไปนี้

- การรับแจ้งการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว 
- หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งเหตุ 
- การจัดให้มีการร้องทุกข์
- การออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์
- การยุติคดีโดยการประนีประนอมยอมความและไกล่เกลี่ย

๑. ก�รรับแจ้งก�รกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัว
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าความรุนแรงในครอบครัวอันเป็นฐานแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี คืออะไรบ้าง อันดับต่อไปที่พนักงานเจ้าหน้าที่ควรทราบคือ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเริ่ม
ปฏบัิติหน้าทีไ่ด้เมือ่ใด กฎหมายก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าทีเ่ริม่มอี�านาจหน้าทีห่ลงัจากทีไ่ด้ “รบัแจ้งเหต”ุ 
ซึง่เมือ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งเหตแุล้ว พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะเริม่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ได้ต่อไปในเรือ่งการ
รับแจ้งเหตุนั้น แยกพิจารณาได้เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ผู้มีสิทธิแจ้งเหตุให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ทร�บ 
 กฎหมายก�าหนดให้บุคคลต่อไปนี้ มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ทราบ๑

 - ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 - ผู้พบเห็นการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 - ผู้ทราบการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

๑ พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕
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จะเห็นได้ว่ากฎหมายก�าหนดให้บุคคลทุกคนที่พบเห็นหรือทราบว่ามีการกระท�าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที ซึ่งกฎหมายมาตราดังกล่าวเป็นการท�าลายความเชื่อ
เก่าๆ ท่ีว่า “เรื่องในครอบครัวคนอื่นไม่เก่ียว” เพราะเหตุว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” มิใช่เร่ืองของ 
คนในครอบครัวเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของสังคมและกฎหมายที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและช่วยกันหาทาง
แก้ไข นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบเห็นหรือทราบเหตุการณ์เองก็สามารถด�าเนินการตามกฎหมายได้ 
เช่นเดียวกัน๒

๑.๒ ผู้แจ้งเหตุคว�มรุนแรงในครอบครัวที่ได้กระทำ�โดยสุจริต ไม่ต้องมีคว�มรับผิดท�งแพ่ง  
ท�งอ�ญ� และท�งปกครอง๓

 มลูเหตสุ�าคญัประการหนึง่ของการทีผู่พ้บเหน็การกระท�าความรนุแรงในครอบครวั (ไม่ว่าจะเป็น 
เพื่อนบ้านหรือคนใกล้ชิด) ลังเลและรีรอที่จะแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบ คือ การกลัวต่อการถูกฟ้อง 
และถูกด�าเนินคดีทางแพ่งและอาญา เช่น กลัวถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท ฐานแจ้งความเท็จ เป็นต้น ดังนั้น
เพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนผู้สุจริตได้รับความคุ้มครอง กฎหมายจึงก�าหนดให้
ผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่มีความรับผิดอย่างใดเลย    

๑.๓ วิธีก�รแจ้งเหตุคว�มรุนแรงในครอบครัวอ�จทำ�ได้หล�ยลักษณะ 
 มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  

ได้ก�าหนดวธิกีารแจ้งเหตคุวามรนุแรงในครอบครวัไว้อย่างเปิดกว้างหลายลกัษณะ เช่น แจ้งด้วยวาจา หนงัสอื 
โทรศพัท์ วธิกีารทางอิเลก็ทรอนกิส์ เช่น อเีมล หรอื SMS หรอืวธิกีารอืน่ใด เพือ่ทีจ่ะให้เหตกุารณ์ความรุนแรง
ในครอบครัวเข้าถึงการรับรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุด  

๑.๔ ก�รทำ�บันทึกของพนักง�นเจ้�หน้�ที่หลังได้รับแจ้งเหตุ  
 ในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ด�าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑  
ข้อ ๖ ได้ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเหตุต้องบันทึกวัน เวลา รายละเอียด สถานที่เกิดเหตุ  
ชือ่ผู้กระท�าและผูถ้กูกระท�าด้วยความรุนแรง ชือ่ ทีอ่ยูข่องผูแ้จ้ง และพฤตกิารณ์แห่งความรนุแรงในครอบครัว 
ในกรณีฉุกเฉนิพนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องไปทีเ่กดิเหต ุและท�าการระงบัเหตตุามข้อ ๔ ก่อนแล้วจงึกลับมาบนัทกึ 

๑.๕ ก�รรับแจ้งนี้ยังไม่ใช่ก�รร้องทุกข์ 
 การรับแจ้งเหตุนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว

เบื้องต้นเท่านั้น จึงไม่ใช่การร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒(๗)๔ คดีความรุนแรง
ในครอบครวัจงึยงัไม่เริม่ขึน้เมือ่รบัแจ้งเหต ุ ดงันัน้พนกังานเจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่ (ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าพนกังาน
ปกครองหรือต�ารวจช้ันผูใ้หญ่) จงึยงัไม่สามารถทีจ่ะออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรือวธีิการบรรเทาทกุข์ตาม
มาตรา ๑๐ ได้

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

๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕

๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒ (๗) บัญญัติว่า “ค�าร้องทุกข์ หมายความถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตาม

บทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายนี ้ว่ามีผูก้ระท�าความผดิขึน้ จะรูต้วัผูก้ระท�าความผดิหรอืไม่กต็าม ซึง่กระท�าให้เกดิความเสยีหายแก่ผูเ้สยี

หาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษ”
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๒. หน้�ที่ของพนักง�นเจ้�หน้�ที่หลังจ�กได้รับแจ้งเหตุ 
เมือ่ได้รับแจ้งเหตจุากบคุคลท่ีพบเหน็หรอืทราบการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครวัแล้ว พนกังาน

เจ้าหน้าที่มีอ�านาจ “ระงับเหตุ” เพื่อมิให้การกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีผลเสียหายเกิดข้ึน  
หรือขยายออกไป การระงับเหตุนี้แยกพิจารณาได้ ๔ หัวข้อ คือ 

๒.๑ วิธีก�รเข้�ไประงับเหตุ 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรง

ในครอบครัว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงตัวและชี้แจงต่อผู้กระท�าความรุนแรง เพื่อขอให้ผู้กระท�ายุต ิ
การกระท�าโดยดี หากผู้กระท�าด้วยความรุนแรงขัดขืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจาก 
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจเพื่อด�าเนินการระงับเหตุ๕ 

 ในกรณีที่ความรุนแรงในครอบครัวเกิดในที่รโหฐาน เช่น บ้าน หรือเคหสถาน พนักงานเจ้าหน้าที ่
มีอ�านาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุนั้นเพื่อสอบถามผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว  
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้นเกี่ยวกับการกระท�าที่ได้รับแจ้ง๖ 
โดยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการ
ของพนกังานเจ้าหน้าทีเ่มือ่พบเหน็หรือได้รบัแจ้งเหตุความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ก�าหนดว่า 
ก่อนทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีจ่ะเข้าไปในสถานทีด่งักล่าว พนกังานเจ้าหน้าทีต้่องแสดงบัตรประจ�าตวัต่อเจ้าของ
หรือผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ และแจ้งถึงสาเหตุของการเข้าไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว  

 ถ้าเจ้าของหรือผู้ท่ีอยู่ในเคหสถานหรือสถานที่นั้นไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป พนักงาน 
เจ้าหน้าทีอ่าจเรยีกให้ผูแ้จ้งเหต ุผู้กระท�า และผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัออกมาพบ หากบคุคล
ดังกล่าวไม่ยอมออกมาพบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ 
ให้ค้นและช่วยผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

 กรณีนี้เห็นได้ว่า ถ้ามีการใช้ก�าลังทางกายภาพ เช่น การช่วยยุติความรุนแรงในครอบครัว  
กรณีที่ผู ้กระท�าไม่เชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการเข้าค้นและช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัวในท่ีรโหฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือต�ารวจ ซึ่งถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจอยู่แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น 
กส็ามารถด�าเนนิการได้ทันที  แต่ถ้าพนกังานเจ้าหน้าทีไ่ม่ใช่พนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจ การปฏบัิตหิน้าที่ 
ในที่เกิดเหตุควรมีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจไปด้วย 

๒.๒ ก�รจัดให้มีก�รรักษ�จ�กแพทย์ 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับบาดเจ็บ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ต้องจัดให้ผู้ถูกกระท�าพบและรับการรักษาจากแพทย์ 

๕ ระเบยีบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารด�าเนนิงานของพนกังานเจ้าหน้าที ่เมือ่พบเห็น

หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ 

๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ วรรค ๒ 
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ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๓ ก�รขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กจิตแพทย์ นักจิตวิทย� นักสังคมสงเคร�ะห์ 
 นอกจากการพบแพทย์เพ่ือรกัษาร่างกายแล้ว กฎหมายยงัก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะต้องจดั

ให้ผูถ้กูกระท�าได้รบัการช่วยเหลอืทางจติใจอกีด้วย กล่าวคือ พนกังานเจ้าหน้าทีต้่องจดัให้ผูถ้กูกระท�าได้พบ
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์

๒.๔ ก�รบังคับมิให้เปิดเผยข้อมูลในครอบครัวต่อส�ธ�รณชน
 กฎหมายก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจอย่างมากในการแก้ไขและระงบัเหตคุวามรนุแรง 

ในครอบครัว ดงันัน้ พนกังานเจ้าหน้าท่ีจงึอยูใ่นฐานะทีจ่ะทราบข้อมลูในครอบครวั และเหตกุารณ์ความรนุแรง 
ต่างๆ ซึ่งอาจท�าให้บุคคลในครอบครัวเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง กฎหมายจึงก�าหนดห้ามมิให ้
บุคคลใด รวมทั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลในครอบครัวต่อสาธารณชน การฝ่าฝืนมาตรา ๙  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีโทษทางอาญา คือ จ�าคุก 
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

๓. ก�รจัดให้มีก�รร้องทุกข์ 
การรับแจ้งเหตุและการเข้าไประงับเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมาย 

เพื่อยุติความรุนแรงเบื้องต้น แต่คดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีความผิดอาญาต่อส่วนตัว คดีจะเริ่มขึ้น
ก็ต่อเมื่อ “การร้องทุกข์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ วรรค ๒ 

๓.๑ รูปแบบของก�รร้องทุกข์ 
 หลงัจากทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีร่ะงบัเหตุเบือ้งต้นแล้ว พนกังานเจ้าหน้าทีต้่องจัดการเรือ่งร้องทกุข์ 

ซึ่งการร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงในครอบครัว สามารถท�าได้สองแบบ คือ 
 รูปแบบท่ีหนึง่ คือ ผูเ้สยีหายร้องทกุข์ด้วยตนเอง  ผูเ้สยีหายทีป่ระสงค์จะด�าเนนิคดมีีสทิธร้ิองทกุข์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
คือ การร้องทุกข์ต่อ “พนักงานสอบสวน” ดังนั้น เม่ือผู้เสียหายประสงค์จะด�าเนินคดี พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จึงต้องจัดให้ผู้เสียหายได้เข้าพบพนักงานสอบสวนทันที

 ในกรณีเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดบันทึกเสียเองและรีบส่งไปยังพนักงานสอบสวนก็ได้  
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะจดแจ้งพฤติการณ์อันเป็นประโยชน์ของพนักงานสอบสวนก็ได้ 

 รูปแบบท่ีสอง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์แทน พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ วรรค ๒ ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ 
ร้องทุกข์แทนผู้เสียหายได้ เมื่อผู้เสียหายไม่อยู่ในวิสัยหรือไม่มีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง บทบัญญัต ิ
ดงักล่าวเป็นกฎหมายพิเศษท่ีใช้เฉพาะกบัการร้องทกุข์ในดคีความรนุแรงในครอบครวัเท่านัน้ เพราะผูม้สีทิธิ
ร้องทุกข์ตามกฎหมาย คือ “ผู้เสียหาย” เท่านั้น 

 การใช้สิทธิร้องทุกข์แทนผู้เสียหายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเรื่องส�าคัญมาก เพราะเป็น
กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเจตนาด�าเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ไม่อยู่ในวิสัยหรือโอกาสที่จะด�าเนินการได้  
ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถร้องทุกข์แทนผู้เสียหายโดยขัดเจตนาของผู้เสียหายได้ ตัวอย่างเช่น 
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 กรณทีีผู่เ้สยีหายแสดงความประสงค์จะร้องทุกข์ แต่ผูเ้สยีหายทีไ่ม่อยูใ่นวิสยัหรอืโอกาสทีจ่ะด�าเนนิ
การได้ เช่น ต้องรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถร้องทุกข์แทนผู้เสียหายได้๗ กรณีที่ 
ผู ้เสียหายไม่ได้แสดงความประสงค์จะร้องทุกข์ไว้ เช่น ผู้เสียหายหมดสติ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัด 
ให้มีการรักษาพยาบาล โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอ�านาจร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย ต้องรอให้ผู้เสียหาย 
มสีตสิมัปชญัญะเพยีงพอก่อน จงึจะเริม่สอบถามเจตนาของผูเ้สยีหายและด�าเนนิการร้องทกุข์แทนผูเ้สยีหาย 
ต่อไป นอกจากนีก้ารร้องทกุข์ทีเ่นิน่ช้าไปกไ็ม่มีผลเสยีหาย เน่ืองจากกฎหมายก�าหนดอายุความพเิศษส�าหรบั
คดีความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงอายุความร้องทุกข์ ๓ เดือนจะเริ่มนับเมื่อผู้เสียหายอยู่ในวิสัยและโอกาส 
ที่จะร้องทุกข์ได้ 

 กรณีที่ผู ้เสียหายไม่ได้ประสงค์จะร้องทุกข์ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าควรด�าเนินคดี  
กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่เจตนาของผู้เสียหายขัดกันกับเจตนาของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงต้องถือเจตนาของ
ผู้เสียหายเป็นส�าคัญ ดังนั้น หลังจากยุติเหตุการณ์รุนแรงแล้ว หากผู้เสียหายไม่ประสงค์ร้องทุกข์ด�าเนินคดี 
พนกังานเจ้าหน้าทีก่ไ็ม่สามารถร้องทกุข์แทนผูเ้สยีหายได้ เพราะเป็นการกระท�าทีข่ดักบัเจตนาของผูเ้สยีหาย 

๓.๒ ผลของก�รร้องทุกข์และไม่ร้องทุกข์ 
 คดีอาญาจะเร่ิมขึ้นเมื่อมีการร้องทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์โดยผู้เสียหายหรือโดยพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีท่ีด�าเนินการตามตามความประสงค์ของผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนเริ่มมีอ�านาจสอบสวน  
และเมือ่สอบสวนเสรจ็กจ็ะต้องส่งให้พนกังานอยัการเพือ่ฟ้องคดอีาญาต่อศาลภายใน ๔๘ ชัว่โมง นบัแต่ได้ตัว 
ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว๘ แต่ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะถอนค�าร้องทุกข์ หรือยอมความได้ตลอดเวลา
จนกระทั่งก่อนศาลฎีกาพิพากษา๙ 

 นอกจากนี้เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ “ช้ันผู้ใหญ่” (ที่เทียบเท่ากับพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่) จึงจะเริ่มมีอ�านาจออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข ์
ตาม มาตรา ๑๐ เช่น การออกค�าสั่งห้ามผู้กระท�าความรุนแรงเข้าไปในที่อยู่อาศัย การก�าหนดให้จ่ายเงิน 
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เป็นต้น ดังน้ันหากไม่มีการร้องทุกข์ พนักงานเจ้าหน้าที่ "ชั้นผู้ใหญ่" ก็ไม่มีอ�านาจ 
ออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารบรรเทาทกุข์ได้ หากผเูสียหายไม่ประสงค์จะร้องทกุข์ พนักงานเจ้าหน้าที ่
จะร้องทกุข์แทนไม่ได้ เพราะขดัเจตนาผูเ้สยีหาย พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะต้องแจ้งเรือ่งราวต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
เพือ่ลงบนัทกึประจ�าวนัไว้เป็นหลกัฐานในการเข้าระงบัเหตคุวามรนุแรงในครอบครวัครัง้นัน้ ณ สถานตี�ารวจ
ท้องท่ีเกิดเหตุและคัดส�าเนาบันทึกประจ�าวันไว้เป็นหลักฐาน๑๐ เมื่อไม่มีการร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นคดีอันยอมความได้ คดีอาญาก็จะไม่เริ่มขึ้น พนักงานสอบสวนไม่มีอ�านาจด�าเนินคดี 

๗ ระเบยีบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารด�าเนนิงานของพนกังานเจ้าหน้าที ่เมือ่พบเห็น

หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒

๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘

๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ วรรค ๒

๑๐ ระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารด�าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เม่ือพบเห็น

หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๔



30 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๓.๓ อ�ยุคว�มก�รร้องทุกข์
 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๖ ก�าหนดอายุความร้องทุกข์กรณีความผิดต่อส่วนตัว  

(ความผิดอันยอมความได้) ไว้ภายใน ๓ เดือน นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระท�าความผิด ซึ่งถ้าผู้เสียหาย 
ไม่ร้องทกุข์ภายในอายคุวาม ๓ เดอืน ดงักล่าว ผลกค็อืคดขีาดอายคุวาม เพราะสทิธนิ�าคดอีาญามาฟ้องระงบั 
อัยการฟ้องคดีไม่ได้ศาลก็จะลงโทษไม่ได้ 

 อย่างไรกต็าม ในพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้ก�าหนดการเริม่นบัอายคุวามร้องทกุข์ไว้เป็นพเิศษ กล่าวคอื คดคีวามรนุแรงในครอบครวัจะขาดอายคุวาม
ภายใน ๓ เดือน นับแต่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสท่ีจะแจ้งเหตุต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

๔. ก�รออกคำ�สั่งกำ�หนดม�ตรก�รหรือวิธีก�รบรรเท�ทุกข์
เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนคดีอาญาส�าหรับคดี 

ความรนุแรงในครอบครัว ส่วนพนกังานเจ้าหน้าทีก่ย็งัคงมบีทบาทส�าคญัในเรือ่งการสนบัสนนุและประสานงาน 
กบัพนกังานสอบสวนระหว่างการด�าเนนิคดอียูส่องประการ กล่าวคอื การออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวธิี
การบรรเทาทกุข์ ตามมาตรา ๑๐ และการเป็นผูจ้ดัให้มกีารไกล่เกลีย่โดยผูป้ระนปีระนอมตามมาตรา ๑๖ ๑๑ 

ในเรื่องการออกค�าส่ังก�าหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
พนกังานเจ้าหน้าท่ีทีร่ฐัมนตรมีอบหมายและทีมี่ต�าแหน่งเทยีบได้ไม่ต�า่กว่าพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจ
ชั้นผู้ใหญ่มีอ�านาจออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรนุแรงในครอบครัว โดยการออกค�าสัง่ดงักล่าวพนกังานเจ้าหน้าทีส่ามารถใช้ดลุยพนิจิออกได้ แม้บคุคล
ผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงจะไม่ได้ร้องขอกต็าม อย่างไรก็ตามการออกค�าสัง่ดงักล่าวจะสามารถกระท�าได้
เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วเท่านั้น เพราะมาตรา ๑๐ ได้อ้างอิงไปถึงการร้องทุกข์ตามมาตรา ๘ ๑๒

กฎหมายก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกค�าสั่งใดๆ ที่จ�าเป็นและสมควร โดยมาตรา ๑๐ ได้ก�าหนด
ตัวอย่างของค�าสั่งบรรเทาทุกข์ไว้ เช่น 

- การให้ผู้กระท�าความรุนแรงเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์
- การให้ผู้กระท�าความรุนแรงชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะ   
- การออกค�าสั่งห้ามผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พ�านักของครอบครัว หรือเข้าใกล้ตัว

บุคคลในครอบครัว 
- ค�าสั่งก�าหนดวิธีการดูแลบุตร 
เมือ่ค�าสัง่ดงักล่าวเป็นเพยีงตวัอย่าง พนกังานเจ้าหน้าทีจึ่งสามารถก�าหนดค�าสัง่อืน่ๆ นอกจากตวัอย่าง

นี้ได้ เช่น การออกค�าสั่งห้ามมิให้ผู้กระท�าความรุนแรงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 
การออกค�าสั่งนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจ�าเป็นและสมควร และเมื่อออกค�าสั่งแล้ว พนักงาน 

เจ้าหน้าที่จะต้องส่งให้ศาลรับรองภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ออกค�าสั่ง โดยศาลมีสิทธิปรับปรุงแก้ไขค�าสั่ง
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับค�าสั่งนั้นได้ 

๑๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖

๑๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐



31กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ผู้มีส่วนได้เสียกับค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือของศาลสามารถยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อศาล 
เพื่อให้ศาลทบทวนค�าสั่งได้ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบค�าสั่ง

ผู้ท่ีฝ่าฝืนค�าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 
สามพันบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๕.ก�รยุติคดีโดยประนีประนอมยอมคว�มและไกล่เกลี่ย
คดคีวามรนุแรงในครอบครวัเป็นคดอีนัยอมความได้ และไม่ว่าคดจีะอยูใ่นชัน้พนกังานสอบสวน อัยการ 

หรอืชัน้ศาล มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้ถกูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้ก�าหนดให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คู่ความได้ยินยอมกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัวเป็นส�าคัญ 

เมื่อพนักงานสอบสวนด�าเนินคดีหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้ว บทบาทที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง 
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีนอกเหนือจากการออกค�าสั่งบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ ก็คือ บทบาทของ 
การประสานงานเพื่อให้เกิดการไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม 

มาตรา ๑๖ ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อาจตั้งผู้ประนีประนอม ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลหรือคณะซึ่งเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นสมควร
เพื่อให้ค�าปรึกษาช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยินยอมกัน นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจประสานให้
นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลอื่นใดเป็นผู้ด�าเนินการก็ได้ 

ในระหว่างสอบสวน ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะยอมความ หรือถอน 
ค�าร้องทุกข์ในความผิดฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัว หรือคู่กรณีมีความประสงค์จะยอมความกัน 
ในกรณีผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวกระท�าความผิดฐานท�าร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๒๙๕ และเป็นกรรมเดียวกับข้อกล่าวหาว่าการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว และเป็นบทที่มี
โทษสูงสุด และผู้ต้องหาว่ากระท�าความรุนแรงในครอบครัวรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามมาตรา ๑๒ แห่ง  
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ.๒๕๕๐ เช่น การก�าหนดต้องให้เข้าฟ้ืนฟู  
บ�าบัดรักษาคุมประพฤติ ผู้กระท�าความรุนแรงให้ผู้กระท�าชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�างานบริการ
สาธารณะ ละเว้นการกระท�าอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือท�าทัณฑ์บนไว้ แต่ต้อง
มีระยะเวลาในการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขไม่เกินอายุความฟ้องร้องในความผิดนั้น ก็ให้พนักงานสอบสวนจัดท�า
บนัทกึข้อตกลงเบือ้งต้น ก่อนการยอมความหรอืถอนค�าร้องทกุข์ เพือ่ให้ผูต้้องหาปฏบิตัติามภายในระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าอายุความฟ้อง 

เมื่อท�าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว ให้พนักงานสอบสวนส่งส�าเนาให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน 
การกระท�าความรุนแรงในครอบครัวที่มีเขตอ�านาจและพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ
ตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว หากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอผัดฟ้องก็แจ้งให้ศาลที่อนุญาต 
ให้ผัดฟ้องทราบด้วย 

ถ้าผู้กระท�าปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนดในข้อตกลงได้ครบถ้วน เงื่อนไขการยอมความก็ส�าเร็จ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะรายงานต่อพนักงานสอบสวนถ้าคดียังอยู่ที่พนักงานสอบสวน หรือรายงานต่อพนักงานอัยการ
หากคดอียูท่ีพ่นกังานอยัการ หรอืรายงานต่อพนกังานอัยการและศาลหากคดีอยูท่ีศ่าล เพือ่ให้ยุตคิดต่ีอไป ๑๓
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ถ้าผู้กระท�าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนดในบันทึกข้อตกลงพนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประสานงาน
เรียกประชุมปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคปัญหา ซึ่งท�าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลงนั้น แล้วทบทวนปรับข้อตกลงสมานฉันท์ใหม่ ถ้าไม่อาจตกลงกันได้
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อพนักงานสอบสวนหรืออัยการเพื่อยกคดีขึ้น
ฟ้องต่อไป ๑๔ 

๑๓ ระเบยีบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีการท�าการบนัทกึขอ้ตกลงเบือ้งต้นกอ่นการยอม

ความถอนค�าร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรค ๑

๑๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ วรรค ๒, และระเบียบกระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารท�าบนัทกึข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนการยอมความถอนค�าร้องทกุข์ในช้ันสอบสวน 

พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรค
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ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของพนักง�นสอบสวนต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรง 
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดลักษณะ
พิเศษของพนักงานสอบสวน และลักษณะพิเศษของการด�าเนินคดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะพิเศษของพนักง�นสอบสวน
พระราชบญัญตัคุ้ิมครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดให้มพีนกังาน

สอบสวน ๒ ประเภท คือ
๑. ในเขตท้องท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย พนักงานสอบสวน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

จากรัฐมนตรี
๒. ในเขตท้องท่ีอ่ืนๆ ท่ีรัฐมนตรีไม่ได้มอบหมาย พนกังานสอบสวน คอื พนกังานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๒. ลักษณะพิเศษในเรื่องบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติฯ
ไม่ว่าจะเป็นพนกังานสอบสวนประเภทใด อ�านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัฯิ จะเหมือนกนั ซึง่สามารถ

แบ่งแยกได้เป็น ๕ ลักษณะ คือ
(๑) หน้าที่รับค�าร้องทุกข์
(๒) หน้าที่เกี่ยวกับการสอบสวน
(๓) หน้าที่เกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความ
(๔) หน้าที่เกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์
(๕) หน้าที่ปฏิบัติต่อส�านวนการสอบสวนและการสั่งฟ้อง

(๑) หน้�ที่รับคำ�ร้องทุกข์
 พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีจัดให้ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นการร้องทุกข์โดย “ผู้เสียหาย” ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้พระราชบัญญัติฯ ยังก�าหนดผู้มีอ�านาจร้องทุกข์อีกประเภท
หนึง่ คอื พนักงานเจ้าหน้าท่ี ในกรณท่ีีผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัไม่อยู่ในวสิยัหรอืโอกาสทีจ่ะ 
ร้องทกุข์ได้ด้วยตนเอง พนกังานเจ้าหน้าทีมี่อ�านาจร้องทกุข์แทนได้ ตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองผูถ้กูกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖

 เนื่องจากความผิดฐานกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้  
การด�าเนนิคดดีงักล่าวจะต้องมกีาร “ร้องทกุข์” เสยีก่อน ดงันัน้บคุคลอืน่ทีม่ใิช่ผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรง 
ในครอบครัว และมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอ�านาจร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น
พนักงานสอบสวนจึงมีหน้าท่ีรับค�าร้องทุกข์จากบุคคลเพียง ๒ ประเภทเท่านั้น คือ ผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัว หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
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 เมื่อได้รับค�าร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ด�าเนินการดังต่อไปนี้ (ระเบียบกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ ถึง ๑๓)

 (๑) บันทึกค�าร้องทุกข์

 (๒) แจ้งให้ผู ้ถูกกระท�าด้วยควานรุนแรงในครอบครัวทราบถึงกระบวนการสอบสวนคดี  
การกระท�าความรุนแรงในครอบครัวว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะประสานความสัมพันธ์ในครอบครัว และการให้
ความคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการดูแลบุตร

 (๓) แจ้งให้ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงสิทธิในการได้รับการเยียวยา 
ความเสียหายจากผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนจากรัฐและสิทธิในการได้รับ
ความคุ้มครองปลอดภัย

 (๔) แจ้งให้ผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงมาตรการในการประชุม 
กลุ่มครอบครัวและแนวทางและแนวทางการประสานความสัมพันธ์ในครอบครัว

 (๕) บันทึกการแจ้งสิทธิตามข้อ ๒, ๓, ๔ ไว้เป็นส่วนหน่ึงของบันทึกการร้องทุกข์ และในกรณ ี
ผู้ร้องทุกข์ไม่ใช่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิตามข้อ ๒ ข้อ ๓  
และ ข้อ ๔ แก่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวก่อนสอบปากค�า

 (๖) ออกกลักฐานการรับค�าร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์เพื่อประโยชน์ในการติดตามคดี

 (๗) ด�าเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า แม้ว่าพนักงานสอบสวนจะไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดฐาน
กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่

 (๘) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ 
รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

 (๙) ประสานกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรณีที่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์
จะยอมความหรือถอนค�าร้องทุกข์เพื่อท�าบันทึกข้อตกลงตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๒

 (๑๐) จัดให้มีค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษในความผิดอื่น หากสอบสวนแล้วพบว่าม ี
การกระท�าความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย
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• ในกรณีความผิดอ่ืนนั้นเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้
พนักงานสอบสวนรวมไว้ในส�านวนการสอบสวนเดียวกับความผิดฐานกระท�าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว

• ในกรณีความผิดอื่นนั้นอัตราโทษสูงกว่าและอยู่นอกเขตอ�านาจของพนักงานสอบสวน ให้พนักงาน
สอบสวนส่งส�านวนการสอบสวนให้พนักงานสอบสวนที่มีเขตอ�านาจต่อไป

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนต้องค�านึงถึงการนับอายุความร้องทุกข์ในความผิดฐานกระท�าการอันเป็น 
ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งแตกต่างจากอายุความร้องทุกข์ในความผิดอันยอมความได้ทั่วไป กล่าวคือ  
ในความผิดฐานการกระท�าอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้รูปแบบพิเศษ  
ซึ่งพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๗ ก�าหนดให้ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูก
กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ผู้เสียหาย) อยู่ใน “วิสัย” และ “มีโอกาส” ที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ 
มิเช่นนั่นจะขาดอายุความ

• วิสัย หมายความว่า ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่สามารถ
ร้องทุกข์หรือแจ้งความ

• โอกาส หมายความว่า ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย
ต่อการที่จะร้องทุกข์หรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ดังนั้น ผู้เสียหายที่ร้องทุกข์คดีความรุนแรงในครอบครัวจะต้องด�าเนินคดีการร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน 
นับแต่วันที่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ มิเช่นนั้นคดีจะ
ขาดอายุความ

(๒) หน้�ที่เกี่ยวกับก�รสอบสวน
 โดยหลักการแล้วการสอบสวนและการฟ้องคดีการกระท�าอันเป็นการกระท�าความรุนแรง 

ในครอบครัวต้องกระท�าให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ได้ตัวผู้กระท�าความผิด เช่นเดียวกับคดีที่อยู่
ในเขตอ�านาจศาลแขวง หากมีความจ�าเป็นสามารถผลัดฟ้องได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ วัน โดยให้
นับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๘)

 ตามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ และ
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงาน
สอบสวนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๒.๑) หน้�ที่ทั่วไปของก�รสอบสวน
  ๑) ต้องกระท�าการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม
  ๒) พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งข้อเท็จจริงทั้งปวงเกี่ยวกับ

การกระท�าความผิด
  ๓) พนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการต�ารวจเกี่ยวกับคดีในกรณี
ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวรับสภาพ พนักงานสอบสวนไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ให้แนบ
รายงานข้อเท็จจริงตามข้อ ๑ ไว้ในส�านวน
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

 (๒.๒) หน้�ที่ที่เกี่ยวกับก�รสอบป�กคำ�
  ๑) ก่อนสอบปากค�าผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวน

ด�าเนินการดังต่อไปนี้
   • แจ้งให้จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู ้ถูกกระท�า 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอทราบถึงถึงวันนัดถามปากค�า
   • แจ้งแก่ผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้ทราบถึงกระบวนการ 

ในการด�าเนนิคดอีาญาฐานกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั และสทิธทิีจ่ะได้รบัการเยยีวยาความเสยีหาย
หรือการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น สิทธิในการมีล่ามกระบวนการท�าบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงผลของ 
การยอมความ ถอนค�าร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง

   • แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตให้ผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ชั่วคราวระหว่างการด�าเนินคดีตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่นก�าหนด หากผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็น
บุคคลต่างด้าวและประสงค์จะร้องขอผ่อนผัน

  ๒) ในการสอบปากผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครัว พนกังานสอบสวนต้องจดั
ให้มจิีตแพทย์ นกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห์ หรอืบคุคลทีถ่กูผูก้ระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัร้องขอ
ร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากค�าเพ่ือให้ค�าปรึกษา ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนให้พนักงานสอบสวนท�าการสอบ
ปากค�าไปโดยไม่มีบุคคลดังกล่าวได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�านวนการสอบสวน

  ๓) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นสมควร หรือได้รับการร้องขอจากผู้ถูกกระท�า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนอาจสอบปากค�าผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ แต่ต้องบันทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�านวน
การสอบสวน

  ๔) การสอบปากค�าผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  
ในวนัสอบปากค�าให้ด�าเนนิการตามมาตรา ๑๓๓ ทว ิและมาตรา ๑๓๓ ตร ีแห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา

  ๕) การสอบปากค�าผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัซ่ึงเป็นผูห้ญิง และเป็นการ
กระท�าความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศ ให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้สอบปากค�า เว้นแต่ผู้ถูกกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวยินยอมหรือเหตุจ�าเป็นอย่างอื่น และให้บันทึกความยินยอมหรือเหตุจ�าเป็น
นั้นไว้

  ๖) การสอบปากค�าผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวและผู้ร่วมกระท�าความผิดอื่น 
ในฐานะผูต้้องหาให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา ๑๓๔, 
๑๓๔/๑, ๑๓๔/๒, ๑๓๔/๓, ๑๓๔/๔ และมาตรา ๑๓๕
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 (๒.๓) หน้�ที่เกี่ยวกับก�รตรวจพย�นหลักฐ�น

  ๑) การตรวจตัวผู้หญิงท่ีเป็นผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้กระท�า 
ความรนุแรงในครอบครัว หรือผูร่้วมกระท�าความผดิอืน่ ให้พนกังานสอบสวนจดัให้เจ้าพนกังานซึง่เป็นผูห้ญงิ
เป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวอาจร้องขอให้ผู้อื่นมาอยู่ด้วยในขณะตรวจก็ได้

  ๒) พนักงานสอบสวนมีอ�านาจสั่งให้ท�าการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสาร 
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้

 (๒.๔) หน้�ที่เกี่ยวกับก�รจับ ควบคุม ปล่อยชั่วคร�ว

  ๑) พนักงานสอบสวนมีอ�านาจจับตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา

  ๒) การควบคมุและปล่อยชัว่คราวผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัให้เป็นไปตามหลกั
เกณฑ์ที่ก�าหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎกระทรวง และข้อบังคับประธานศาลฎีกา  
โดยพนักงานสอบสวนอาจก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัวและความเสี่ยงที่จะเกิดการกระท�ารุนแรงซ�้า โดยถือว่าเป็นเงื่อนไขในการป้องกัน
การก่อเหตุร้าย

  ๓) ในการจับ ควบคุม และปล่อยชั่วคราวบุคคลที่อายุเกิน ๗ ปีบริบูรณ์ พนักงาน
สอบสวนต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว

 (๒.๕) หน้�ที่งดเว้นจ�กก�รกระทำ�ระหว่�งก�รสอบสวน

  ๑) ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนจัดหรือยินยอมให้ผู้อื่นจัดให้มีการแถลงข่าวการกระท�า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยน�าตัวผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัวมาแถลงข่าวหรือปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ข่าว

  ๒) ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการช้ีตัว หรือท�าแผนประทุษกรรมประกอบ 
ค�ารับสารภาพในที่สาธารณะหรือเปิดเผย

  ๓) พนักงานสอบสวนต้องห้ามมิให้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้จากส�านวนการสอบสวน
คดีการกระท�ารุนแรงในครอบครัวแก่ผู้ใด ซึ่งมิใช่ผู้เกี่ยวข้องกับการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
เว้นแต่เป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีหรือเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
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(๓) หน้�ที่เกี่ยวกับม�ตรก�รหรือวิธีก�รเพื่อบรรเท�ทุกข์

 ๑) เมื่อมีข้อเท็จจริงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวอาจถูกกระท�า
รุนแรงซ�้า ให้พนักงานสอบสวนร้องขอต่อศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต�่ากว่าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารราความอาญา เพือ่พจิารณาออกค�าสัง่ตาม
มาตรา ๑๐ และ ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติฯ

 ๒) เพือ่ลดความเสีย่งในการกระท�าความผดิซ�า้ พนกังานสอบสวนมอี�านาจยืน่ค�าร้องขอต่อศาล 
เพือ่ขอให้ศาลออกค�าสัง่ให้ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครัวเข้ารบัการตรวจรกัษาจากแพทย์ หรือออกค�าสัง่
ห้ามผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พ�านักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว 
หรือก�าหนดวิธีการดูแลบุตร

 ๓) พนักงานสอบสวนมีอ�านาจยื่นค�าร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้พิจารณาออกค�าสั่งให้ 
ผู ้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว โดยแนบบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวกับสภาพความเสียหายพร้อมกับค�าร้องขอ

(๔) หน้�ที่เกี่ยวกับก�รประนีประนอมยอมคว�ม

 ๑) ในกรณีท่ีมีการยอมความ การถอนค�าร้องทุกข์ ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการท�าบันทึก 
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือก่อนการถอนค�าร้องทุกข์ และก�าหนดวิธีการบรรเทาทุกข์ตาม 
พระราชบญัญตัฯิ มาตรา ๑๒ เช่น ก�าหนดให้ใช้วธิกีารฟ้ืนฟ ูบ�าบัดรกัษา คุมความประพฤตผู้ิกระท�าความผดิ  
ให้ผู้กระท�าความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�างานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�าอันเป็นเหต ุ
ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว หรือการท�าทัณฑ์บนมาเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง  
โดยอาจรับฟังความคิดเห็นจากผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวด้วยก็ได้

• หากผู้ต้องหาปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง จึงให้มีการยอมความ การถอน 
ค�าร้องทุกข์

• หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง ให้พนักงานสอบสวนยกคดีข้ึน
ด�าเนินการต่อไป

 อนึ่ง เพ่ือให้ได้ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนค�าร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง  
ให้พนักงานสอบสวนประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง 
ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวกับผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว

 ๒) บนัทึกข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนการยอมความ หรอืก่อนการถอนค�าร้องทกุข์ให้พนกังานสอบสวน
แนบไว้ในส�านวนการสอบสวน

 ๓) ให้พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบจดัเกบ็รวบรวมสถติคิดเีกีย่วกบัการกระท�าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว เพื่อเข้าสู่ระบบข้อมูลตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก�าหนด
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(๕) หน้�ที่ปฏิบัติต่อสำ�นวนก�รสอบสวนและก�รสั่งฟ้อง

 ๑) เมือ่สอบสวนเสรจ็สิน้ ให้พนักงานสอบสวนผูร้บัผดิชอบสรปุส�านวนการสอบสวนพร้อมเสนอ
ความเห็นในข้อเท็จจริงที่ได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่

 ๒) ในกรณีท่ีไม่อาจฟ้องผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง พนักงาน
สอบสวนต้องขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน ๖ วัน โดยขอผัดไม่ไม่เกิด ๓ คราว

 ๓) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่อาจท�าการสอบสวนเสร็จสิ้น หลังจากพ้นก�าหนดระยะเวลา
ผดัฟ้องให้พนกังานเจ้าสอบสวนผูรั้บผดิชอบบนัทกึเหตอัุนเกดิจากความล่าช้าไว้ในส�านวนการสอบสวนด้วย 
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ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผู้ประนีประนอมต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

บทบาทอ�านาจหน้าท่ีของผู้ประนีประนอมตามพระราชบัญญัติฯ เริ่มมีขึ้นเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที ่
หรอืศาลได้ท�าค�าสัง่แต่งตัง้ตามพระราชบัญญัตฯิ มาตรา ๑๖ กล่าวคอื เม่ือมีความรนุแรงในครอบครัวเกิดขึน้ 
ในระยะแรก บทบาทการยุติเหตุและด�าเนินคดีเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน  
โดยที่ผู้ประนีประนอมยังไม่มีบทบาทแต่อย่างใด

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร หรือเม่ือคดีถูกส่งฟ้องศาลแล้วและศาลเห็นสมควร พนักงาน 
เจ้าหน้าที่หรือศาลอาจท�าค�าสั่งตั้งผู้ประนีประนอมให้ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีได้ประนีประนอมโดยต่าง
ยอมผ่อนผันให้แก่กัน

ผู้ประนีประนอมที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลตั้งนั้นอาจมาจากบุคคลสามกลุ่ม คือ

- บิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่กรณี

- บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นสมควร

- นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใด

เมื่อบุคคลเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเป็นรายคดีแล้ว บุคคลเหล่านี้จะ
มีอ�านาจหน้าท่ีเป็นผู้ประนีประนอมที่ต้องท�าหน้าที่ช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน  
ผลแห่งการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้

ประการทีห่นึง่ หากการไกล่เกลีย่ไม่ส�าเรจ็ ผูป้ระนปีระนอมต้องรายงานต่อพนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาล
ที่เป็นผู้ตั้งผู้ประนีประนอม พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลก็จะด�าเนินคดีต่อไป

ประการที่สอง หากการไกล่เกลี่ยส�าเร็จ ผู้ประนีประนอมต้องรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลที่
แต่งต้ังผูป้ระนปีระนอม แล้วพนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาลกจ็ะจดัให้มกีารท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความ
แบบมีเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติมาตรา ๑๒ วรรค ๒

ลักษณะและก�รจัดทำ�สัญญ�ประนีประนอมยอมคว�มแบบมีเงื่อนไข

เมือ่ผู้ประนปีระนอมได้ท�าการไกล่เกล่ียจนผูเ้สยีหายและผูก้ระท�าความผดิด้วยความรนุแรงในครอบครัว
ได้มกีารประนปีระนอมยอมความกนัแล้ว ผู้ประนปีระนอมจะต้องแจ้งผลการไกล่เกล่ียให้พนกังานเจ้าหน้าที่ 
หรือศาลท่ีเป็นผู ้แต่งตั้งประนีประนอม พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลจะท�าสัญญาประนีประนอม 
ยอมความแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือ เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ก�าหนดเง่ือนไขให้ผู ้กระท�า 
ความผิดได้ปฏิบัติ เช่น ก�าหนดในสัญญาว่าห้ามมิให้ท�าร้ายภรรยา ห้ามดื่มสุรา เป็นต้น หากผู้กระท�าความ
ผิดสามารถปฏิบตัไิด้ตามเง่ือนไข ข้อตกลงประนีประนอมยอมความกม็ผีลสมบรูณ์ท�าให้คดอีาญาความรุนแรง 
ในครอบครัวยุติลง (สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องระงับ) ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวก็ไม่ต้องถูกด�าเนินคดี
หรือถูกลงโทษ หากผู้กระท�าความผิดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น เมื่อตกลงยอมความแบบมีเงื่อนไข
แล้ว ต่อมาผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวยังฝ่าฝืนท�าร้ายภรรยาหรือดื่มสุราต่อไป ก็ถือว่าข้อตกลง 
ในสญัญาไม่มผีล พนกังานสอบสวนหรอืศาลสามารถยกคดคีวามรุนแรงในครอบครวัเดมิขึน้ว่ากล่าวพิจารณา
ลงโทษผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวได้ต่อไป
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 ข้อดีของสัญญาประนีประนอมยอมความแบบมีเง่ือนไข คือ สามารถก�าหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้
ตามสมควร ให้ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวต้องปฏิบัติเพ่ือรักษาสันติสุขในครอบครัว ผู้กระท�าด้วย 
ความรนุแรงในครอบครวัทีก่ลวัจะถูกด�าเนนิคด ีกต้็องปฏบิตัใิห้ครบถ้วนตามเงือ่นไขนัน้ๆ การก�าหนดเงือ่นไข 
ดังกล่าวจึงเท่ากับเป็นการป้องกันมิให้มีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีก โดยบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�า
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญาประนีประนอมยอมความก็คือ การหยิบยกเอา
คดีความรุนแรงในครอบครัวเดิมขึ้นมาด�าเนินคดีต่อไป

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้ประนีประนอมกับเจ้�หน้�ที่อื่นในกระบวนก�รยุติธรรม

 ผู้ประนีประนอมจะมีอ�านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครวัก็ต่อเมือ่พนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาลได้แต่งตัง้ให้ท�าหน้าทีเ่ฉพาะราย ดงันัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผูป้ระนปีระนอมกบัเจ้าหน้าท่ีอ่ืนในกระบวนการยตุธิรรมจงึมเีพยีงสององค์กรคอื ความสมัพนัธ์กับพนกังาน
เจ้าหน้าที่ และความสัมพันธ์กับศาล และลักษณะความสัมพันธ์กับทั้งสององค์กรก็เหมือนกัน

 เมื่อพนักงานเจ ้าหน้าท่ีหรือศาลได้ตั้งให ้ผู ้ประนีประนอมยอมความท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ย  
ผู้ประนีประนอมก็เร่ิมมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดให้ผู้เสียหายและผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวมีการ
ประนีประนอมกัน

 เมื่อผู้ประนีประนอมได้ท�าการไกล่เกลี่ยแล้ว ไม่ว่าจะท�าการส�าเร็จหรือไม่ ผู้ประนีประนอมจะต้อง
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีทราบถึงผลการไกล่เกลี่ย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล
จัดให้มกีารท�าข้อตกลงประนปีระนอมต่อไปในกรณทีีไ่กล่เกลีย่ส�าเรจ็ หรอืเพือ่ให้พนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาล
ด�าเนินคดีต่อไปในกรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่ส�าเร็จ

 ดงันัน้ ผูป้ระนปีระนอมจงึมคีวามสมัพนัธ์และการท�างานร่วมกบัพนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาลเท่านัน้
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คำ�ถ�ม

๑. หลักก�รและเหตุผล

๑.๑ ค�าถาม : เมือ่มกีฎหมายลงโทษผู้กระท�าความผิดอยูแ่ล้ว เหตใุดจงึต้องมีพระราชบัญญตัคิุม้ครอง
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้

  ค�าตอบ : การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเก่ียว
พันกับบุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท�าร้ายร่างกาบระหว่างบุคคลทั่วไป การใช้มาตรการ
ทางอาญาตามประมวลกฎหมายมาบังคับการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นทางเลือกที่จ�ากัด  
พระราชบญัญตันิี ้จึงเกดิขึน้เพ่ือเสนอทางเลอืกและมาตรการท่ีเหมาะสม เพือ่ให้ผูถ้กูกระท�าเข้าถึงความช่วยเหลอื 
ที่เหมาะสมและให้ผู ้กระท�าความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท�าความผิดซ�้า รวมทั้งรักษา 
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้

๑.๒ ค�าถาม : ตามประมวลกฎหมาอาญา กรณต่ีางคนต่างสมคัรใจววิาทกนั กฎหมายถอืว่าไม่มผีูเ้สยีหาย  
แต่หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถือว่าเป็นคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่

  ค�าตอบ : ในแง่ของความรนุแรงในครอบครัวกจ็ะพจิารณาว่ามกีารท�าร้ายกนัหรอืไม่ ความรุนแรง 
ที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือไม่ ควรจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้อยู ่ด้วยกัน 
อย่างสงบสุข เพ่ือเข้าไปยับยั้งและคุ้มครองไม่ให้เกิดซ�้าอีกหรือไม่ หากเห็นว่าควรต้องเข้าไปแทรกแซง ดัง
นั้น ในกรณีดังกล่าวจึงสามารถด�าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวได้

๑.๓ ค�าถาม : กรณีที่สามีภริยากระท�าความรุนแรงต่อกัน เช่น ภริยาด่าทอสามีด้วยถ้อยค�ารุนแรง 
สามีจึงทุบตีเช่นนี้จะน�าหลักผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ มาบังคับใช้ได้หรือไม่

  ค�าตอบ : พระราชบัญญัตินี้ เน้นการคุ้มครองช่วยเหลือ หากมีผู้พบเห็น และแจ้งให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ระงับเหตุเข้าไปสอบถามความช่วยเหลือตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ส�าหรับการพิจารณาด�าเนิน
คดีอาญาเป็นขั้นตอนในชั้นหลังว่า ใครจะมีความรับผิดทางอาญามากน้อยเพียงใด แต่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ก่อเหตุ ผู้เสียหายให้ได้รับการช่วยเหลือทันเวลา

๒. คว�มผิดฐ�นกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัว

๒.๑ ค�าถาม : เด็กอายุ ๑๗ ปี ท�าร้ายพ่อแม่ ต้องใช้พระราชบัญญัตินี้ หรือไม่

  ค�าตอบ : เป็นการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระท�าเป็นผู้ใหญ่จึงต้องใช้กฎหมาย
คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ส�าหรับตัวเด็กซึ่งเป็นผู้กระท�าก็ต้องใช้วิธีพิจารณา 
ส�าหรับเด็ก แต่หากเป็นวิธีการเพ่ือความปลอดภัย วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพก็น�าพระราชบัญญัตินี้มาใช้ 
เพราะกฎหมายวิธีพิจารณาส�าหรับเด็กไม่ได้เขียนไว้ เช่น การออกค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๑๐
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๒.๒ ค�าถาม : ลูกจ้างที่อาศัยอยู ่ในบ้านพักเดียวกันท�าร้ายกัน หรือท�าร้ายนายจ้าง ต้องใช ้
พระราชบัญญัตินี้หรือไม่

  ค�าตอบ : ไม่ใช้ เพราะไม่ใช่กรณีบุคคลในครอบครัว

๒.๓ ค�าถาม : พ่ีน้องท�าร้ายกันอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต้องใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่

  ค�าตอบ : กรณีดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในเชิงเครือญาติ แม้จะไม่ได้พึ่งพิงทางเศรษฐกิจก็เป็น
ความรุนแรงในครอบครัว ต้องใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว

๒.๔ ค�าตอบ : ความผิดทางแพ่ง เช่น นาย ก. สามี โอนที่ดินราคาสิบล้านให้กับนาง ข. หญิงอื่น  
ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวอย่างหนึ่ง หรือเป็นสินสมรสอีกอย่างหนึ่ง ท�าให้ภริยากระทบกระเทือนจิตใจ
หรือสุขภาพ กรณีนี้จะเข้าพระราชบัญญัตินี้หรือไม่

  ค�าตอบ : ความรุนแรงในครอบครัวกระทบสิทธิมนุษยชนไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สิน กรณีนี้จึงไม่เป็น
ความรุนแรงในครอบครัว

๒.๕ ค�าถาม : บดิามารดามข้ีอพพิาทโต้แย้งฟ้องร้องเกีย่วกับทรพัย์มรดก ต่างฝ่ายต่างก็มาพบพนกังาน
สอบสวน ร้องทุกข์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งหมิ่นประมาทบ้าง ข่มขู่บ้าง กรณีเช่นนี้เข้าลักษณะความผิดความรุนแรง 
ในครอบครัวตามพระราชบัญญัติฯ นี้หรือไม่

  ค�าตอบ : ความรุนแรงในครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทบต่อสวัสดิภาพและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน แต่เมื่อมีการกระท�าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจ หรอืน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรอืจติใจ การหม่ินประมาท การด่าทอ กเ็ป็นความรนุแรงอย่างหนึง่
ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฯ นี้

๓. บทบ�ทเจ้�หน้�ที่และกระบวนก�รให้คว�มช่วยเหลือ

๓.๑ ค�าถาม  : พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่ที่เกิดเหตุความรุนแรงมันทีได้หรือไม่

  ค�าตอบ : สามารถเข้าไปได้ทันทีเพื่อสอบถามถึงการกระท�าที่ได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตามในกรณ ี
การค้น และจับในที่รโหฐานกฎหมายก�าหนดไว้ว่าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายพิจารณาความอาญา 
เรื่องการค้นและจับในท่ีรโหฐาน พนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ใช่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงยังต้องอาศัยอ�านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามวิธี
พิจารณาความอาญา
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๔. กระบวนก�รสอบสวน

๔.๑ ค�าถาม : ในการสอบปากค�าหรือการสอบสวนควรด�าเนินการในสถานที่ที่มีลักษณะอย่างไร

  ค�าตอบ : ควรด�าเนินการในห้องที่เป็นสัดส่วน และแยกระหว่างผู้กระท�า

๔.๒ ค�าถาม : กรณีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาควรค�านึงถึงสิ่งใดเพิ่มเติม 
จากกรณีอื่นๆ

  ค�าถาม : ควรค�านึงถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของสามีเหนือภรรยา หรืออาจจัดให้มีพนักงาน
สอบสวนหญิงร่วมอยู่ด้วย

๔.๓ ค�าถาม : ในกรณีความรุนแรงตามมาตรา ๔ วรรค ๒ ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อมี
การท�าร้ายร่างกายอันเป็นความผิดซึ่งหน้า เม่ือผู้ถูกกระท�าไม่ร้องทุกข์ เราสามารถที่จะด�าเนินการจับกุม 
และสอบสวนได้หรือไม่

  ค�าตอบ : เป็นความผิดซ่ึงหน้าก็สามารถจับได้ แต่เมื่อจับแล้วและน�าตัวไปสถานีต�ารวจแล้ว 
ผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ ในกรณีท่ีมีความผิดอาญาแผ่นดินรวมอยู่ด้วยการสอบสวนไม่มีปัญหา แต่หากเป็น 
ความผิดซึ่งยอมความได้ เมื่อไม่มีการร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนไม่สามารถสอบสวนได้ ต้องใช้ระเบียบ 
กระทรวงฯ เข้ามาพิจารณา โดยให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ลงบันทึกประจ�าวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูล  
ซึ่งไม่ตัดสิทธิในการได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพ วัตถุประสงค์ของกฎหมายต้องการให้พนักงานสอบสวน
แจ้งสิทธิต่างๆ แก่ผู้เสียหาย รวมถึงกระบวนการต่างๆ ในการรักษา บ�าบัด เยียวยาตามกฎหมายเพ่ือให ้
ผู้เสียหายตัดสินใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�าความผิดซ�้าอีก

๕. ม�ตรก�รคุ้มครองชั่วคร�ว

๕.๑ ค�าถาม : การก�าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ควรค�านึงถึงสิ่งใดบ้าง

  ค�าตอบ : ๑. ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ไม่ควรพิจารณาจากเหตุการณ์
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายชายใช้อ�านาจทางกฎหมายให้ฝ่ายหญิงออกจากที่พักอาศัย

     ๒. ผู ้ถูกกระท�าควรมีส่วนร่วมก�าหนดมาตรการคุ ้มครองชั่วคราว เพื่อให้เกิด 
ความเหมาะสม

๖. กระบวนก�รไกล่เกลี่ย

๖.๑ ค�าถาม : เหตุใดคดีความรุนแรงในครอบครัวจึงมีกระบวนการไกล่เกลี่ย

  ค�าตอบ : เพือ่ช่วยให้ผูถ้กูกระท�าสามารถกลบัคนืสูค่รอบครวัโดยมหีลกัประกนัว่าจะไม่ถกูกระท�าซ�า้  
และผู้กระท�าต้องยอมรับผิดในการกระท�าของตน รวมทั้งแสดงความพร้อมในการกลับตัวยุติการใช้ 
ความรุนแรง
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๗. คำ�ถ�มทั่วไป

๗.๑ ค�าถาม  : ในคดีความรุนแรงในครอบครัวสามารถประกันตัวได้หรือไม่ ต้องท�าอย่างไร

  ค�าตอบ : การประกันตัวพระราชบัญญัตินี้ มิได้บัญญัติไว้ ต้องกลับไปใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา ท้ังนีใ้นกรณท่ีีคดอียูใ่นเขตอ�านาจศาลเยาวชนและครอบครวั ศาลแขวง และศาลจังหวัด

๗.๒ ค�าถาม : กรณทีีก่ารกระท�านัน้เป็นกรรมเดยีวผิดกฎหมายหลายบท จะใช้กฎหมายบังคบัอย่างไร

  ค�าตอบ : กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ด�าเนินคดีความผิดฐานกระท�าความรุนแรงใน
ครอบครัว รวมไปกับคดีความผิดด้านกฎหมายอื่น แต่หากความผิดตามกฎหมายอื่นมีโทษสูงกว่า ให้ด�าเนิน
คดีต่อศาลที่มีอ�านาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น

๗.๓ ค�าถาม : เมื่อร้องทุกข์แล้ว ต่อมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาตามมาตรา ๔ วรรคแรก  
คือแจ้งข้อหาหระท�าความรุนแรงในครอบครัว ต่อมาผู้เสียหายเกิดตกลงกันได้และขอถอนค�าร้องทุกข์ใน
วันเดียวกับที่ได้แจ้งความเอาไว้กับฝ่ายผู้ต้องหา กรณีเช่นนี้ต้องก�าหนดเง่ือนไขตามมาตรา ๑๒ ระหว่างนี้ 
พนักงานสอบสวนต้องผลัดฟ้องหรือไม่

  ค�าตอบ : เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการเยียวยาฟื้นฟูรักษาความสัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษาความเจ็บป่วยด้วย จึงไม่ยอมให้ถอนค�าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง  
หรือยอมความตามมาตรา ๑๒ วรรค ๒ แต่อาจไม่ต้องผลัดฟ้อง เนื่องจากมาถอนแล้วกระบวนการคือต้อง
จัดท�าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ จึงยุติกระบวนการผัดฟ้องไม่ต้องสอบสวนต่อไป

๗.๔ ค�าถาม : เมื่อจะฟ้องต้องรอข้อเท็จจริงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประมวลเร่ืองประวัติหรือ 
ความประพฤติมาให้ด้วยหรือไม่

  ค�าตอบ : พนกังานสอบสวนหรอือัยการจะส่ังโดยไม่มีข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัตวับุคคลไม่ได้ และศาล
ก็จะตัดสินโดยไม่มีข้อเท็จจริงไม่ได้เช่นกัน
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

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

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญติันี้ 
“ความรุนแรงในครอบครัว”  หมายความวา  การกระทําใด  ๆ  โดยมุงประสงคใหเกิดอันตราย

แกรางกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพ  หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย   
จิตใจ   หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคล
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในครอบครัวตองกระทําการ  ไมกระทําการ  หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ   
แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา  คูสมรส  คูสมรสเดิม  ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา
โดยมิไดจดทะเบียนสมรส  บุตร  บุตรบุญธรรม  สมาชิกในครอบครัว  รวมทั้งบุคคลใด  ๆ  ที่ตอง 
พึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน  

“ศาล”  หมายความวา  ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

“เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข”  หมายความวา  คาทดแทนความเสียหายเบื้องตนสําหรับเงินหรือ
ทรัพยสินใด   ๆ ที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป  โดยผลของการกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว  และใหหมายความรวมถึงรายไดที่สูญเสียไป  คาใชจายในการรักษาพยาบาล  คาใชจาย 
ในการหาที่อยูใหม และคาใชจายอื่นที่จําเปน 

“นักจิตวิทยา”  หมายความวา  นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“นักสังคมสงเคราะห”  หมายความวา  นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 
“พนักงานเจาหนาที่”   หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

และใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“พนักงานสอบสวน”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 

ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ในทองที่ใดไมมีพนักงานเจาหนาที่
ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี  ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เปนพนักงานสอบสวนตามพระราชบญัญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๔ ผูใดกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัว   ผูนั้นกระทําความผิด 

ฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหกพันบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ใหความผิดตามวรรคหนึ่ง  เปนความผิดอันยอมความได  แตไมลบลางความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น  หากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดฐานทํารายรางกาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๙๕  ดวย  ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดอันยอมความได 
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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 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพบเห็นการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือไดรับแจง 
ตามมาตรา  ๕  แลว  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถาม
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยูใน
สถานที่นั้นเกี่ยวกับการกระทําที่ไดรับแจง  รวมทั้งใหมีอํานาจจัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย  และขอรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย  นักจิตวิทยา  หรือ
นักสังคมสงเคราะห  ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี  ใหจัดใหผูนั้น
รองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แตถาผูนั้นไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกข
ไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๗ ถามิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๕  หรือมิไดมีการรองทุกข

ตามมาตรา   ๖  ภายในสามเดือนนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยและมีโอกาส
ที่จะแจงหรือรองทุกขได  ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ  แตไมตัดสิทธิผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

มาตรา ๘ เมื่อมีการรองทุกขภายในอายุความตามมาตรา  ๗  แลว  ใหพนักงานสอบสวน 
ทําการสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  สํานวนการสอบสวนพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลภายในส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแตไดตัวผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว  แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจย่ืนฟองไดทันภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหขอผัดฟอง 
ตอศาลไดคราวละไมเกินหกวัน  แตทั้งนี้  ตองไมเกินสามคราวโดยใหนํากฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบงัคับโดยอนุโลม 
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ในกรณีที่การกระทําความผิดตามมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  เปนความผิดกรรมเดียวกับความผิด
ตามกฎหมายอื่น   ใหดําเนินคดีความผิดตามมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  ตอศาลรวมไปกับความผิด 
ตามกฎหมายอื่นนั้น  เวนแตความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกวาใหดําเนินคดีตอศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น  โดยใหนําบทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พนักงานสอบสวนตองจัดใหมี
จิตแพทย  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ
รวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา 

ในกรณีจําเปนเรงดวน  ซ่ึงมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  
หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ  ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบปากคํา
ไปกอนโดยไมตองมีบุคคลดังกลาวรวมอยูดวย  แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลดังกลาวไว 
ในสํานวนการสอบสวน 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานสอบสวน  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๙ เมื่อมีการแจงตามมาตรา  ๕  หรือมีการรองทุกขตามมาตรา  ๖  แลว  หามมิให
ผูใดลงพิมพโฆษณา  หรือเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีใด  ๆ  ซ่ึงภาพ  เร่ืองราว  หรือขอมูลใด ๆ   
อันนาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน 
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๘  ใหพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว  ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม  โดยใหมี
อํานาจออกคําส่ังใด ๆ  ไดเทาที่จําเปนและสมควร  ซ่ึงรวมถึงการใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
เขารับการตรวจรักษาจากแพทย  การใหผู กระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข
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เบื้องตนตามสมควรแกฐานะ  การออกคําส่ังหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่พํานักของ
ครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการกําหนดวิธีการดูแลบุตร 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอยางใดอยางหนึ่ง  
หรือหลายอยางตามวรรคหนึ่งแลว  ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอศาลภายในส่ีสิบแปด
ชั่วโมงนับแตวันออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข  หากศาลเห็นชอบกับคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข ดังกลาว   ใหคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการ 
เพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป 

ในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขทั้งหมด
หรือแตบางสวน   หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป  ใหศาลทําการไตสวนและมีคําส่ัง
โดยพลัน  หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอแกการวินิจฉัยออกคําส่ัง  ศาลอาจแกไขเพิ่มเติม   
เปลี่ยนแปลง  หรือเพิกถอนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคําส่ังใด ๆ  
รวมทั้งกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมก็ได 

ผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือศาลตามมาตรานี้  สามารถย่ืนอุทธรณ
คําส่ังเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําส่ังไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําส่ัง  ใหคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลเปนที่สุด 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน  หรือปรับไมเกินสามพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามมาตรา  ๑๐  หรือออกคําส่ังใด ๆ  ไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่เหตุการณหรือพฤติการณเก่ียวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  หรือผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป  ศาลมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิกถอน
คําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข  หรือคําส่ังใด ๆ  รวมทั้งกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมก็ได  

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ศาลพิพากษาวา  ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิด 
ตามมาตรา  ๔  ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู  บําบัดรักษา  คุมความประพฤติผูกระทําความผิด 
ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข  ทํางานบริการสาธารณะ  ละเวนการกระทําอันเปนเหตุ
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว  หรือทําทัณฑบนไว  ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกําหนด
แทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 

ในกรณีที่มีการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา  ๔  
ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล  แลวแตกรณี  จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  
การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองนั้น  และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหนึ่งเปนเง่ือนไขในการ
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม  โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคล 
ในครอบครัวประกอบดวยก็ได  หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเง่ือนไขดังกลาวครบถวนแลว   
จึงใหมีการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา  ๔  ได  หากผูตองหา
หรือจําเลยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวใหพนักงานสอบสวนหรือศาลมีอํานาจยกคดี 
ข้ึนดําเนินการตอไป 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  หรือรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด  แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๓ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีระบบงาน 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒   
โดยกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔ วิธีพิจารณา  การย่ืน  และการรับฟงพยานหลักฐาน  หากพระราชบัญญัตินี้ 
มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ  ใหนํากฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕ ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไปแลว
เพียงใด  ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน  โดยมุงถึงความสงบสุขและการอยู
รวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้  ประกอบดวย 

(๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
(๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและหญิง

ที่สมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา  หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได  ก็ใหการหยาเปนไปดวย
ความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด  โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว  โดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะที่ครอบครัวนั้นตองรับผิดชอบ
ในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว 

(๔) มาตรการตาง ๆ  เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกันและ
ปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 

มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
พนักงานเจาหนาที่หรือศาล  แลวแตกรณี  อาจต้ังผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือคณะบุคคล  
ซ่ึงเปนบิดามารดา  ผูปกครอง  ญาติของคูความหรือบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่  หรือศาลเห็นสมควร  
เพื่อใหคําปรึกษา  หรือชวยเหลือในการไกลเกลี่ยใหคูความไดยอมความกัน  หรืออาจมอบหมายให 
นักสังคมสงเคราะห   หนวยงานสังคมสงเคราะห  หรือบุคคลใดชวยเหลือไกลเกลี่ยใหคูความ 
ไดยอมความกันก็ได 

เมื่อผูประนีประนอมหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการไกลเกลี่ยตามคําส่ัง
พนักงานเจาหนาที่หรือศาลแลว   ใหรายงานผลการไกล เกลี่ยตอพนักงานเจาหนาที่หรือศาล   
แลวแตกรณีดวย  ในกรณีที่การไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ  บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทําสัญญายอมความขึ้น
หรือจะขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาพนักงานเจาหนาที่  หรือศาลก็ได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือศาลเห็นวาสัญญายอมความไมฝาฝนตอกฎหมายและความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลดําเนินการใหเปนไปตาม
สัญญายอมความนั้น 

มาตรา ๑๗ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงานประจําป
แสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  จํานวนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกข  และจํานวนการละเมิดคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขของพนักงาน
เจาหนาที่และศาล  และจํานวนการยอมความ  และรายงานตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปละคร้ัง 

มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้   และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปญหาการแกไขการใชความ
รุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด  มีลักษณะพิเศษแตกตาง 
จากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยทั่วไป  การใชมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไม เหมาะสม  เนื่องจากกฎหมายอาญา 
มีเจตนารมณที่จะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือปกปองคุมครองผูที่ถูก
กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  ดังนั้น  การมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว  จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา  เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ  
วิธีการ  และข้ันตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป  โดยใหผูกระทําความผิด 
มีโอกาสกลับตัวและยับย้ังการกระทําผิดซํ้า  รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได  
ประกอบกับเด็ก  เยาวชน  และบุคคลในครอบครัว  มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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คำ�อธิบ�ยเพิ่มเติมร�ยม�ตร�พระร�ชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

หลักการและเหตุผล : เนื่องจากปัญหาการแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อน
ซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท�าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป  
การใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคบักบัการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครวั
จึงไม่เหมาะสมเนื่องจาก กฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระท�าความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟ ู
ผู้กระท�าผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา เพราะ 
สามารถก�าหนด รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการด�าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป  
โดยให้ผูก้ระท�าความผดิมโีอกาสกลบัตวัและยบัยัง้การกระท�าผดิซ�า้ รวมทัง้สามารถรกัษาความสมัพนัธ์อนัดี
ในครอบครัวไว้ได้ ประกอบกับ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ จาก
การใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้๑

ม�ตร� ๑ พระร�ชบญัญตันิี ้เรยีกว่� พระราชบัญญัตคุ้ิมครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิบ�ย : ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาได้ก�าหนดชือ่พระราชบญัญตัฯิ ให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 

ม�ตร� ๒ พระร�ชบัญญัตินี้ให ้ใช ้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดเก้�สิบวันนับแต่วันประก�ศใน 
ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เป็นต้นไป 

อธิบ�ย : มาตรา ๒ ได้ก�าหนดระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายเม่ือพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายน้ีจึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรองรับการบังคับใช้ 
พระราชบัญญัติฯ 

ม�ตร� ๓ ในพระร�ชบัญญัตินี้ “คว�มรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่าการกระท�าใดๆ โดย 
มุง่ประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จติใจหรอืสขุภาพ หรอืกระท�าโดยเจตนาในลักษณะทีน่่าจะก่อให้เกดิ
อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลอง
ธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ หรือไม่กระท�าการ หรือยอมรับการกระท�า อย่างหนึ่งอย่างใด
โดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท 

อธบิ�ย : ลกัษณะการกระท�าอนัถอืว่าเป็น “ความรนุแรงในครอบครวั” สามารถแยกได้เป็น ๓ ลกัษณะ 
ดังนี้

๑. กระท�าการใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร ่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคล 
ในครอบครัว กล่าวคือ ผู้กระท�าการใดๆ โดยมีเจตนาเพือ่ให้เกดิอนัตรายแก่ร่างกายจติใจหรอืสขุภาพของบคุคล 
ในครอบครัว ก็ถือเป็นการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว 

๒. กระท�าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคล 
ในครอบครวั กล่าวคอื ผูก้ระท�าการใดๆ โดยเจตนา ซึง่การกระท�าดังกล่าวมีลกัษณะทีน่่าจะก่อให้เกดิอนัตราย
แก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 

๓. บังคับหรือใช้อ�านาจครอบครองผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ ไม่กระท�าการ
หรือยอมรับการกระท�าอบ่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท 
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ม�ตร� ๓ ในพระร�ชบัญญัตินี้ ...
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยา 

โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังบุคคลใดๆ ที่ต้องพ่ึงพาอาศัย 
และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

อธิบ�ย : ค�าว่า “บุคคลในครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติฯ นี้ มีความหมายกว้างนอกเหนือจาก
ความหมายตามกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลในครอบครัวตาม 
พระราชบัญญัติฯ ได้แก่ 

๑. คู่สมรส 
๒. คู่สมรสเดิม
๓. ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
๔. ผู้ที่เคยอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
๕. บุตร หมายถงึ บตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้หมายความรวมถงึบตุรนอกสมรส (บตุรตามความ

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 
ม�ตร� ๓ ในพระร�ชบัญญัตินี้ ...
“ศ�ล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน 

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
อธิบ�ย : กรณีที่พระราชบัญญัติใช้ถ้อยบัญญัติว่า  “ศาล” ย่อมหมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัว

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
ม�ตร� ๓ ในพระร�ชบัญญัตินี้ ...
“เงินช่วยเหลือบรรเท�ทุกข์” เป็นค่าทดแทนความเสียหายเบื้องต้นส�าหรับเงินหรือทรัพย์สินใดๆ  

ที่ผู้ถูกกระท�าด้วยควานรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
และให้หมายความรวมถึงรายได้ท่ีสูญเสียไป ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการหาที่อยู่ใหม่ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น 

อธิบ�ย : “เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์” เป็นค่าทดแทนความเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีต้องสูญเสียเงิน หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกิดจากการกระท�าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว และหมายความรวมถึงรายได้ที่ต้องสูญเสียไป ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย 
ในการหาที่อยู่ใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น

ม�ตร� ๓ ในพระร�ชบัญญัตินี้ ...
“นักจิตวิทย�” หมายความว่า นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“นักสังคมสงเคร�ะห์” หมายความว่า นกัสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
“พนักง�นเจ้�หน้�ท่ี” หมายความว่า ผู ้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้หมายความรวมถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

“พนักง�นสอบสวน” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึง่ได้รับมอบหมายจากรฐัมนตรใีห้เป็นพนกังาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ในท้องทีใ่ดไม่มพีนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ได้รับมอบหมาย
จากรฐัมนตรี ให้พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเป็นพนกังานสอบสวนตาม 
พระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
อธิบ�ย : นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายถึง นักจิตวิทยา หรือ
นักสังคมสงเคราะห์ความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
: พนักงานเจ้าหน้าที ่หมายถงึ ผู้ซึง่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์

ใช้อ�านาจตามมาตรา ๑๘ แต่งตัง้ให้ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ และให้หมายความรวมถงึพนกังานฝ่าย
ปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

: พนักงานสอบสวน หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้ท�าหน้าที่เป็น
พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่หากในท้องที่ใดที่ยังไม่มีพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีซึง่ได้รบัมอบหมายจากรฐัมนตร ีให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
เป็นพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้

ม�ตร� ๔ ผู ้ใดกระท�าการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานกระท�า 
ความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�า 
ทัง้ปรบัให้ความผดิตามวรรคหนึง่ เป็นความผดิอนัยอมความได้ แต่ไม่ลบล้างความผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรอืกฎหมายอืน่ หากการกระท�าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นความผิดฐานท�าร้ายร่างกายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ด้วย ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้

อธิบ�ย : “ผู้ใด” ตามมาตรานี้หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรืออาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลใน
ครอบครัวแต่บุคคลที่จะเป็นผู้ลงมือกระท�าความผิดได้ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น 

: ความผิดฐานกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้าง 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น กล่าวคือ หากคดีเป็นอันขาดอายุความ เพราะไม่มี
การแจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๕ หรอืมไิด้มกีารร้องทกุข์ตามมาตรา ๖ ภายในก�าหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๗ ก็ไม่เป็นการลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น 

: หากกระท�าความผดิฐานกระท�าความรนุแรงในครอบครวัเป็นความผิดฐานท�าร้ายร่างกายตามประมวล 
กฎหมายอาญามาตรา ๒๙๕ ด้วย มาตรา ๔ ก�าหนดให้ความผิดฐานท�าร้ายร่างกายเป็นความผิด 
อันยอมความได้ 

ม�ตร� ๕ ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เม่ือได้กระท�าโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองและ 
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 

อธิบ�ย : มาตรา ๕ ก�าหนดให้ 
- ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ ผู้เสียหาย หรือ
- ผู้ที่พบเห็นการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือ
- ผู้ที่ทราบการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
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มีหน้าที่แจ้งเหตุดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้โดยเร็ว โดยกฎหมายได้ก�าหนดบทคุ้มครองไว้ว่า หากเป็นการแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทาง
ปกครองแต่มิได้ก�าหนดบทลงโทษกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่แต่อย่างใด  

ม�ตร� ๖ การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ อาจกระท�าโดยวาจา เป็นหนังสือ ทางโทรศัพท์ 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด

เมือ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีได้พบเห็นการกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั หรอืได้รบัแจ้ง ตามมาตรา ๕  
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ท่ีเกิดเหตุ เพื่อสอบถามผู ้กระท�า 
ความรนุแรงในครอบครวั ผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั หรอืบุคคลอ่ืนทีอ่ยูใ่นสถานทีน่ัน้ เกีย่วกบั

การกระท�าที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งให้มีอ�านาจจัดให้ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการ
ตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับค�าปรึกษาแนะน�าจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์  
ในกรณีทีผู่ถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครัวประสงค์จะด�าเนนิคดี ให้จดัให้ผูน้ัน้ร้องทกุข์ตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา แต่ถ้าผูน้ัน้ไม่อยูใ่นวสิยัหรอืมีโอกาสทีจ่ะร้องทกุข์ได้ด้วยตนเอง ให้พนกังาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนได้

หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
อธบิ�ย : เมือ่พนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้พบเหน็การกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัหรอืได้รบัแจ้งเหตุ

ตามมาตรา ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจ  
๑. เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุเพื่อด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด 
๒. จัดให้ผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับ 

ค�าปรึกษาแนะน�าจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
๓. จัดให้ผู้นั้นพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

หากผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะด�าเนินคดี แต่ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ในวิสัยหรือมีโอกาส 
ที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนต่อพนักงานสอบสวน 

ม�ตร� ๗ ถ้ามิได้มีการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ หรือมิได้มีการร้องทุกข์ตามมาตรา ๖  
ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือ 
ร้องทุกข์ได้ ให้ถือว่า คดีเป็นอันขาดอายุความ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
หรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

อธิบ�ย : ความผิดตามมาตรา ๔ เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้มีการแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ หรือมิได้มีการร้องทุกข์ตามมาตรา ๖ ภายในสามเดือน นับแต่ผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้  ให้ถือว่าคดีเป็นอันขาดอายุความ 
ดังนี้ ถ้าผู้เสียหายได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือร้องทุกข์ต่อพนักกงานสอบสวนภายในก�าหนดเวลา 
อายุความด�าเนินคดีย่อมสะดุดหยุดลง  

ม�ตร� ๘ เมือ่มกีารร้องทุกข์ภายในอายคุวามตามมาตรา ๗ แล้ว ให้พนกังานสอบสวนท�าการสอบสวน
โดยเรว็ และส่งตวัผู้กระท�าความรนุแรงในครอบครัว ส�านวนการสอบสวน พร้อมท้ังความเหน็ ไปยงัพนกังาน
อัยการ เพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ได้ตัวผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว แต่หาก
มีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทันภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน 
หกวัน แต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกินสามคราว โดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ในกรณทีีก่ารกระท�าความผดิตามมาตรา ๔ วรรคหนึง่ เป็นความผดิกรรมเดยีวกบัความผดิตามกฎหมาย
อื่น ให้ด�าเนินคดีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ต่อศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น เว้นแต ่
ความผดิตามกฎหมายอ่ืนนัน้มอัีตราโทษสงูกว่า ให้ด�าเนนิคดต่ีอศาลทีมี่อ�านาจพจิารณาความผดิตามกฎหมาย
อื่นนั้น โดยให้น�าบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการสอบปากค�าผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์ 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ ร่วมอยู่ด้วย
ในขณะสอบปากค�า เพื่อให้ค�าปรึกษา

ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคล 
ทีผู่ถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครัวร้องขอ ให้พนกังานสอบสวนท�าการสอบปากค�าไปก่อนโดยไม่ต้อง
มีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�านวนการสอบสวน

หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการของพนักงานสอบสวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�าหนด

อธบิ�ย : ตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง ในขัน้ตอนชัน้พนกังานสอบสวน เม่ือมีการร้องทกุข์ภายในอายคุวาม
ตามมาตรา ๗ แล้ว ให้พนกังานสอบสวนท�าการสอบสวนโดยเรว็ และส่งตวัผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครัว 
ส�านวนการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็น ไปยังพนักงานอัยการ เพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นบัแต่ได้ตวัผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวั แต่หากมเีหตจุ�าเป็นท�าให้ไม่อาจยืน่ฟ้องได้ทนัภายในก�าหนด
เวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้ไม่เกิน ๓ คราว ได้คราวละไม่เกิน ๖ วัน และให้น�ากฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในเรื่อง หลักเกณฑ์การผัดฟ้อง 
โดยอนุโลม 

: มาตรา ๘ วรรคสอง ในกรณีที่การกระท�าความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เป็นความผิดกรรมเดียว
กับความผิดตามกฎหมายอื่น

- ถ้าความผิดตามกฎหมายอ่ืนมีอัตราโทษไม่สูงกว่าอัตราโทษตามมาตรา ๔ ให้ด�าเนินคดีในความผิด
ฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัวและความผิดตามกฎหมายอื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัว 

- ถ้าความผิดตามกฎหมายอื่นมีอัตราโทษสูงกว่าอัตราโทษตามมาตรา ๔ การพิจารณาคดีดังกล่าว 
ให้ด�าเนินคดีต่อศาลที่มีอ�านาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น โดยให้ศาลน�าบทบัญญัติทั้งหลายที่ 
ระบุในพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม

: มาตรา ๘ วรรคสามและสี่ เมื่อมีการสอบปากค�าผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงาน
สอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวร้องขอร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากค�า เพื่อให้ค�าปรึกษา เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอ

จิตแพทย์ นกัจิตวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห์ หรอืบคุคลทีผู่ถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครัวร้องขอ
ให้พนักงานสอบสวนท�าการสอบปากค�าไปก่อนโดยไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย แต่ต้องบันทึกเหตุที่
ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในส�านวนการสอบสวน 

ม�ตร� ๙ เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๕ หรือมีการร้องทุกข์ตามมาตรา ๖ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์ 
โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด ๆ ซ่ึงภาพ เรื่องราว หรือข้อมูลใดๆ อันน่าจะท�าให้เกิด 
ความเสยีหายแก่ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัหรอืผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัในคดตีาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ



68 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิบ�ย : เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๕ หรือมีการร้องทุกข์ตามมาตรา ๖ แล้ว ผู้ใดลงพิมพ์ โฆษณา  
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราว หรือข้อมูลใด ๆ อันน่าจะท�าให้เกิดความเสียหาย
แก่ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัหรอืผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัในคดตีามพระราชบญัญติั
นี้ กฎหมายก�าหนดให้มีความผิดและต้องระวางโทษทางอาญา 

ม�ตร� ๑๐ ในการด�าเนนิการตามมาตรา ๘ ให้พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่มีฐานะเทยีบได้ไม่ต�า่กว่าพนกังาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรี มีอ�านาจออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรนุแรงในครอบครัวเป็นการชัว่คราว ไม่ว่าจะมคี�าร้องขอจากบคุคลดงักล่าวหรอืไม่ โดยให้มอี�านาจออก
ค�าสั่งใดๆ ได้เท่าท่ีจ�าเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึง การให้ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจ
รกัษาจากแพทย์ การให้ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัชดใช้เงนิช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์เบ้ืองต้นตามสมควร

แก่ฐานะ การออกค�าส่ังห้ามผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พ�านักของครอบครัวหรือ 
เข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการก�าหนดวิธีการดูแลบุตร

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามวรรคหนึง่แล้ว ให้เสนอมาตรการหรอืวธิกีารเพือ่บรรเทาทกุข์ต่อศาลภายในสีส่บิแปดชัว่โมง
นบัแต่วนัออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวิธกีารเพือ่บรรเทาทกุข์ หากศาลเหน็ชอบกบัค�าสัง่ก�าหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ให้ค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์มีผลต่อไป

ในกรณีท่ีศาลไม่เห็นชอบด้วยกับค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งหมดหรือ 
แต่บางส่วน หรอืมข้ีอเทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์เปล่ียนแปลงไป ให้ศาลท�าการไต่สวนและมีค�าส่ังโดยพลนั หาก
ข้อเท็จจรงิหรือพฤติการณ์เพียงพอแก่การวินจิฉัยออกค�าสัง่ ศาลอาจแก้ไขเพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง หรือเพกิถอน
ค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ หรือออกค�าสั่งใดๆ รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้

ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกีย่วกบัค�าสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาลตามมาตรานี ้สามารถยืน่อุทธรณ์ค�าสัง่เป็น
หนงัสอืขอให้ศาลทบทวนค�าสัง่ได้ภายในสามสบิวนันบัแต่ทราบค�าสัง่ ให้ค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาลเป็น
ที่สุด

ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามค�าสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืศาล ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

อธบิ�ย : กฎหมายก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่มฐีานะเทยีบได้ไม่ต�า่กว่าพนกังานฝ่ายปกครองหรอื
ต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มีอ�านาจ
ออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารเพือ่บรรเทาทกุข์ให้แก่บุคคลผูถ้กูกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าจะมีค�าร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ�านาจ

- ออกค�าสั่งใดๆ ได้เท่าท่ีจ�าเป็นและสมควรเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัวเป็นการชั่วคราว รวมไปถึง 

- การให้ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัเข้ารบัการตรวจรกัษาจากแพทย์ การให้ผูก้ระท�าความรุนแรง 
ในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะ การออกค�าสั่งห้ามผู้กระท�า 
ความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พ�านักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจน 
การก�าหนดวิธีการดูแลบุตร

โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องเสนอมาตรการหรือวิธีการที่ตนออกค�าสั่งก�าหนดดังกล่าวต่อศาล ภายใน 
สี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่วันออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ เพื่อให้ศาลพิจารณาเห็น
ชอบหรือไม่ต่อไป หากศาลไม่เห็นชอบด้วย ให้ศาลท�าการไต่สวนและมีค�าสั่งโดยพลัน หากข้อเท็จจริงหรือ



69กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

พฤติการณ์เพียงพอแก่การวินิจฉัยออกค�าสั่ง ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนค�าส่ัง
ก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หรือออกค�าสั่งใดๆ รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้ 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล กฎหมายก�าหนดให้มีความผิด 
และต้องระวางโทษทางอาญา

ม�ตร� ๑๑ ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ให้ศาลมีอ�านาจออกค�าสั่งก�าหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ หรือออกค�าสั่งใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่เหตุการณ์
หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอ�านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ หรือค�าสั่งใด ๆ รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาล 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

อธิบ�ย : กฎหมายให้อ�านาจศาลในการก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐  
หรือออกค�าสั่งใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี อีกทั้งให้อ�านาจ 
ศาลแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการ หรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์หรือ 
ค�าสัง่ใดๆ รวมท้ังก�าหนดเงือ่นไขเพ่ิมเติมกไ็ด้ ในกรณทีีเ่หตกุารณ์หรอืพฤติการณ์เกีย่วกบัผูก้ระท�าความรนุแรง 
ในครอบครัว หรือผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 

ม�ตร� ๑๒ ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตามมาตรา ๔ ศาล
มอี�านาจก�าหนดให้ใช้วธิกีารฟ้ืนฟู บ�าบดัรกัษา คมุความประพฤตผิูก้ระท�าความผดิ ให้ผูก้ระท�าความผดิชดใช้
เงนิช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์ ท�างานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�าอันเป็นเหตใุห้เกดิการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครวั หรอืท�าทณัฑ์บนไว้ ตามวธิกีารและระยะเวลาทีศ่าลก�าหนด แทนการลงโทษผูก้ระท�าความผดิก็ได้

ในกรณทีีม่กีารยอมความ การถอนค�าร้องทกุข์ หรอืการถอนฟ้องในความผดิตามมาตรา ๔ ให้พนกังาน
สอบสวน หรือศาล แล้วแต่กรณี จัดให้มีการท�าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนค�า 
ร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องนัน้ และก�าหนดให้น�าวธิกีารตามวรรคหนึง่เป็นเงือ่นไขในการปฏบิตัติามบนัทกึข้อ
ตกลงดงักล่าวโดยอนโุลม โดยอาจรบัฟังความคดิเหน็ของผู้เสยีหายหรอืบุคคลในครอบครวัประกอบด้วยกไ็ด้ 
หากได้ปฏบิตัติามบนัทกึข้อตกลงและเงือ่นไขดงักล่าวครบถ้วนแล้วจงึให้มกีารยอมความ การถอนค�าร้องทกุข์  
หรือการถอนฟ้องในความผิดตามมาตรา ๔ ได้ หากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอ�านาจยกคดีขึ้นด�าเนินการต่อไป

หลกัเกณฑ์และวธิดี�าเนินการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบยีบทีอ่ธบิดีผู้พิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครวักลางประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษา หรือรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด แล้วแต่กรณี

อธิบ�ย : มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง เมื่อศาลมีค�าพิพากษาว่าผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวมีความผิด 
กฎหมายก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟูบ�าบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระท�าความผิด
ให้ผู้กระท�าความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�างานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�าอันเป็นเหตุ
ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือท�าทัณฑ์บนแทนการลงโทษผู้กระท�าความผิดก็ได้ โดยให้ศาล
ด�าเนินการตามระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาการด�าเนินการแก่ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษ และเงื่อนไขการยอมความ 
การถอนค�าร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ประกาศใช้แล้ว



70 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

 : มาตรา ๑๒ วรรคสอง ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนค�าร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องใน 
ความผดิฐานกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครวั กฎหมายก�าหนดให้มกีารท�าบนัทกึข้อตกลงเบือ้งต้นก่อน
การยอมความ การถอนค�าร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง โดยให้น�าวธิกีารตามวรรคหนึง่เป็นเงือ่นไขในการปฏิบติั
ตามบันทึกข้อตกลง ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ครบถ้วนแล้วจึงจะให้ 
มกีารยอมความ การถอนค�าร้องทกุข์ หรือการถอนฟ้องในความผดิดงักล่าวได้ ทัง้นี ้หากผูก้ระท�าความรุนแรง
ในครอบครัวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลยกคดีขึ้นด�าเนินการ 
ต่อไปได้ เพราะคดีอาญายังไม่ระงับสิ้นไป 

ม�ตร� ๑๓ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้มีระบบงานเพื่อสนับสนุน 
การด�าเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ โดยก�าหนด 
ในกฎกระทรวง

อธบิ�ย : เพ่ือประโยชน์ในการบงัคับตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ จ�าต้องมกีารจดัระบบ
งาน เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานดงักล่าว กฎหมายจงึก�าหนดให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดระบบงานดังกล่าว 

ม�ตร� ๑๔ วธิพีจิารณา การยืน่ และการรบัฟังพยานหลักฐาน หากพระราชบัญญัตนิีมิ้ได้บัญญตัไิว้โดย
เฉพาะ ให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธีิพจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ม�ตร� ๑๕ ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด  
ให้ศาลพยายามเปรยีบเทยีบให้คูค่วามได้ยอมความกนั โดยมุง่ถงึความสงบสขุและการอยูร่่วมกนัในครอบครัว
เป็นส�าคัญ ทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย

(๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(๒) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะทีเ่ป็นศูนย์รวมของชายและหญงิทีส่มคัรใจ

เข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ

(๓) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบ 
ในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์

(๔) มาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให้ปรองดองกันและปรับปรุง 
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร

อธิบ�ย : กฎหมายมุง่ก�าหนดให้ศาลพยายามเปรยีบเทยีบให้คูค่วามได้ยอมความกนั ไม่ว่าการพจิารณา
คดีจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงหลักการตามที่กฎหมายก�าหนดทุกข้อประกอบกันด้วย 

ม�ตร� ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ หรือศาล แล้วแต่กรณี อาจตั้งผู้ประนีประนอม ประกอบด้วย บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็น
บิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นสมควร เพ่ือให้ 
ค�าปรกึษาหรอืช่วยเหลอืในการไกล่เกลีย่ให้คูค่วามได้ยอมความกนั หรอือาจมอบหมายให้นกัสงัคมสงเคราะห์  
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู ่ความได้ยอมความกันก็ได้ เมื่อ 
ผู้ประนีประนอมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้ด�าเนินการไกล่เกลี่ยตามค�าสั่งพนักงานเจ้า
หน้าที่หรือศาลแล้ว ให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีด้วย ในกรณีที ่
การไกล่เกลี่ยเป็นผลส�าเร็จ บุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการท�าสัญญายอมความขึ้น หรือจะขอให้เรียกคู่ความ
มาท�าสัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือศาลเห็นว่า 
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สัญญายอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือศาลด�าเนินการให้เป็นไปตามสัญญายอมความนั้น

อธบิ�ย : พนกังานเจ้าหน้าท่ี หรอืศาลแล้วแต่กรณ ีอาจตัง้ผูป้ระนปีระนอมเพือ่ให้ค�าปรกึษา ช่วยเหลอื
ในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน บุคคลดังกล่าวอาจเป็นบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ
หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือศาลเห็นสมควร หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน 
สังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได้ หากการไกล่เกลี่ยเป็น 
ผลส�าเร็จและได้ท�าสัญญายอมความขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลด�าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา 
ยอมความนั้น หากเห็นว่าสัญญาณยอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 
อันดีของประชาชน 

ม�ตร� ๑๗ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จัดท�ารายงานประจ�าปีแสดง 
จ�านวนคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว จ�านวนค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ 
และจ�านวนการละเมิดค�าส่ังก�าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาล 
และจ�านวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปีละครั้ง

ม�ตร� ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตาม 
พระราชบญัญตันิี ้และให้มอี�านาจแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าที ่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพ่ือปฏิบติัการ
ตามพระราชบญัญตันิี ้กฎกระทรวงและระเบยีบนัน้ เมือ่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคบัได้

๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
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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
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  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

ที่เก่ียวของ  เพื่อใหการสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายของพนักงาน
เจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  และศาล  รวมทั้งรวบรวม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการดังกลาว 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่และพนักงานสอบสวน   
(๓) จัดทําแผนงานงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการในการคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว 
(๔) ดําเนินการอื่นที่เก่ียวกับการสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตาม

มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒ 
ขอ ๓ ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการในความผิดฐาน

กระทําความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือความผิดที่ประมวลกฎหมายอาญา
ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักรและไมอยูในเขตจังหวัดใด  หรือความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร
และจะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร  และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการในความผิดที่เกิดในเขตจังหวัดนั้น 

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  หรือเอกชนที่เก่ียวของ  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 เก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังดังกลาว  และรายงานใหพนักงานเจาหนาที่ 
หรือศาลทราบ 

(๕) ในกรณีที่มีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอยางอื่นนอกจาก  (๑)  
(๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังนั้น  หากไมสามารถดําเนินการ
ไดใหรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลทราบ   

(๖) รับเร่ืองเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล   
และรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลทราบ   

(๗) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เครือขายชุมชน  หนวยงานของรัฐ   
หรือเอกชนที่เก่ียวของ  ในการติดตามเพื่อใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่
หรือศาล  และรายงานขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวและผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  ตลอดจนสมาชิก 
ในครอบครัว  เพื่อใหศาลพิจารณาไตสวนและมีคําส่ังแกไขเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิกถอนคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข  หรือคําส่ังใด ๆ  รวมทั้งกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม 

ขอ ๖ ในกรณีที่ศาลกําหนดใหใชวิธีการตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง  แทนการลงโทษ
ผูกระทําความผิด  ใหศูนยปฏิบัติการติดตามและประสานงานกับบุคคล  หนวยงานของรัฐ  หรือเอกชน
ที่เก่ียวของ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวิธีการดังกลาว  และรายงานใหศาลทราบ 

ขอ ๗ ในกรณีที่มีการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองตามมาตรา  ๑๒  
วรรคสอง  ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(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 เก่ียวของ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข   
และรายงานใหพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบ   

(๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  
หรือการถอนฟอง  และเง่ือนไขตามที่พนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนด  หากผูตองหาหรือจําเลย 
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไข  ใหศูนยปฏิบัติการรายงานใหพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบ   

ขอ ๘ ให สํ านักงานจัดใหมี การอบรมพนักงาน เจ าหนาที่   พนักงานสอบสวน   
และผูประนีประนอมซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษาหรือไกลเกลี่ยเพื่อการคุมครองผูถูกกระทําดวย 
ความรุนแรงในครอบครัว  ตามหลักสูตรที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด  
ทั้งนี้   หนวยงานที่ เ ก่ียวของจะจัดการอบรมเองตามหลักสูตรที่กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษยกําหนด  โดยใหสํานักงานมีหนาที่สนับสนุนดวยการใหขอมูล  เอกสาร  
หรือส่ิงอื่นใดในการจัดอบรม  หรือจะสงบุคลากรของตนเขารับการอบรมซึ่งจัดโดยสํานักงานก็ได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

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

   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทํา 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ข้อ ๕ บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความประพฤติเหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสตรีและสถาบันครอบครัว   
(๔) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีและเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิสตรีและสถาบันครอบครัวมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หรือผู้สําเร็จการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีและ 
มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสถาบันครอบครัวหรือการคุ้มครองเด็กมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิและสถาบันครอบครัว 

(๕) ผ่านการอบรมการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัวตามหลักสูตรที่กระทรวงกําหนด  โดยผ่านการประเมินความรู้และความเหมาะสมใน 
การปฏิบัติหน้าที่จากคณะกรรมการประเมินที่ผู้อํานวยการแต่งตั้ง  ซ่ึงจะต้องมีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
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ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน 

พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ   
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการในการออกบัตรและแบบบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ าหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไม ตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผู ใหญ   
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“จังหวัด”  หมายความวา  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
ขอ ๔ พนักงานเจาหนาที่ในการคุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว   

ตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๑  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๕ พนักงานสอบสวนตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๒   

ทายระเบียบนี้  เวนแตผูที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ขอ ๖ พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

ชั้นผูใหญตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๓  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๗ ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงาน

เจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  สงหลักฐาน   
ใหสํานักงานหรือจังหวัด  เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามรายการ
ตอไปนี้ 

   หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ร่วมอยู่ด้วย  สําหรับผู้มีประสบการณ์ทํางานเป็นที่ประจักษ์ไม่ต้องผ่านการอบรมแต่ต้องได้รับการประเมิน
ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด   

ข้อ ๖ บุคคลซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๕  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว  หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก   

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน 
(๕) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ

กระทําโดยประมาท   
ข้อ ๗ ให้สํานักงานเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  

ต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  ในกรณีที่ไม่แต่งตั้งผู้ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้สํานักงาน
แจ้งเหตุผลที่ไม่แต่งตั้งให้ผู้นั้นทราบ 

ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๕  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖ 
(๕) รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้้ออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่อง  

หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือหย่อนความสามารถ   
ข้อ ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงรัฐมนตรีได้แต่งตั้งไว้แล้วในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมและการประเมินการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ในการคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เป็นผู้ผ่านการประเมินตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้  
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ปวีณา  หงสกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์



79กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน 

พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ   
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการในการออกบัตรและแบบบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ าหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไม ตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผู ใหญ   
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“จังหวัด”  หมายความวา  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
ขอ ๔ พนักงานเจาหนาที่ในการคุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว   

ตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๑  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๕ พนักงานสอบสวนตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๒   

ทายระเบียบนี้  เวนแตผูที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ขอ ๖ พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

ชั้นผูใหญตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๓  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๗ ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงาน

เจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  สงหลักฐาน   
ใหสํานักงานหรือจังหวัด  เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามรายการ
ตอไปนี้ 



80 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๑) คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามแบบ  คร.  ๔  ทายระเบียบนี้ 

(๒) รูปถายขนาด  ๒.๕ x ๓  เซนติเมตร  ถายคร่ึงตัว  หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา  
ซ่ึงถายไมเกินหกเดือนกอนวันย่ืนคําขอ  กรณีผู ย่ืนคําขอเปนเจาหนาที่ของรัฐใหแตงเคร่ืองแบบ   
ถาไมใชเจาหนาที่ของรัฐ  ใหแตงกายสุภาพ  จํานวนสองรูป 

(๓) หลักฐานการเปนพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

ขอ ๘ ใหสํานักงานดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญ  ซ่ึงมีถ่ินที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร  และใหจังหวัดดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในเขตจังหวัดนั้น 

การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามวรรคหนึ่ง  ตองจัดใหมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  คูฉบับ  ติดรูปถายผูถือบัตร  และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงาน  
หรือที่จังหวัดแลวแตกรณี 

ขอ ๙ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน   หรือพนักงานเจาหนาที่   
ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  มีอายุส่ีปนับแตวันที่ออกบัตร 

ขอ ๑๐ เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจะหมดอายุ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตร
ภายในสามสิบวัน  กอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 

เมื่อบัตรสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม  หรือขอ
เปลี่ยนบัตรแลวแตกรณี  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชํารุด 

ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยนบัตร
ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
แลวแตกรณ ี
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 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ใหนําความในขอ  ๘  มาใชบังคับในการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงาน
สอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  
ใหมในขอนี้โดยอนุโลม  เวนแตเปนการย่ืนคําขอมีบัตรใหม  กรณีบัตรเดิมสูญหาย  ใหแจงเหตุดังกลาว
ไวเปนหลักฐาน  ณ  สํานักงาน  หรือจังหวัด  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ บัตรประจําตัวตามระเบียบนี้  ใหสงคืนแกสํานักงานหรือจังหวัด  เมื่อผูไดรับหรือ 
ผูถือบัตรไมมีสิทธิใชไดตอไป 

ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  รักษาการตามระเบียบนี้  
และมอีํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบ คร. ๑

แบบบัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาท่ี
ออกตามความในพระราชบญัญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐

หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ
    จังหวัดประทับท่ีมุมลางดานขวาของรูป

  ๒. พ้ืนบัตรใหเปนสีขาว

ตราครุฑ

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐

เลขที่ .........................../.......................................
วันที่ออกบัตร ......................................................
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหนา) 

๘.๔ ซ.ม. 

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

  ....................... ............................................... 
 ลายมือชื่อผูถือบัตร (............................................)
           ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

         และความมั่นคงของมนุษย
   ผูออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.
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๒

แบบ คร. ๒

แบบบัตรประจําตวัพนักงานสอบสวน
ออกตามความในพระราชบญัญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐

หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ
    จังหวัดประทับท่ีมุมลางดานขวาของรูป

  ๒. พ้ืนบัตรใหเปนสีขาว

ตราครุฑ

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐

เลขที่ .........................../.......................................
วันที่ออกบัตร ......................................................
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหนา) 

๘.๔ ซ.ม. 

         บัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน 
ชื่อ ..............................................................

                           เลขประจําตัวประชาชน ....................................

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

  ....................... ............................................... 
 ลายมือชื่อผูถือบัตร (............................................)
           ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

         และความมั่นคงของมนุษย
   ผูออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.
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๓

แบบ คร. ๓

แบบบัตรประจําตวั
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ
    จังหวัดประทับท่ีมุมลางดานขวาของรูป

  ๒. พ้ืนบัตรใหเปนสีขาว

ตราครุฑ
ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวา

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐

เลขที่ .........................../.......................................
วันที่ออกบัตร ......................................................
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหนา) 

๘.๔ ซ.ม. 

                บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบได
                       ไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ

ชื่อ ..............................................................
                           เลขประจําตัวประชาชน ....................................

หนวยงาน  .............................................
  ....................... ............................................... 
 ลายมือชื่อผูถือบัตร (............................................)
           ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

         และความมั่นคงของมนุษย
   ผูออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.
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๔

แบบ คร. ๔
คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานสอบสวน  

หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
ตามพระราชบัญญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

เขียนท่ี.............................................                       

      วันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................อายุ............ป   
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขท่ี............................................
หนวยงาน..............................................................วันหมดอายุ..........................................
อาชีพ...................................................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี..................
ถนน................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.....................        
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.........................  
ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ี/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบได
ไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามคําส่ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท่ี........../...........ลงวันท่ี..........            
เดือน.....................พ.ศ. .....ขอยื่นคําขอตอผู อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว/ผูวาราชการจังหวัด เพ่ือขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี/พนักงานสอบสวน/
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว เนือ่งจาก

  ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ี/พนักงานสอบสวน /พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ

  บัตรหมดอายุ  
  บัตรสูญหาย  
  บัตรถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 
เปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล

ท้ังนี้ ไดแนบหลักฐานตอไปนี้มาพรอมกับคําขอดวยแลว 
  บัตรเดิม
  ใบแจงความ 
  หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล 
  รูปถายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 

       (ลงช่ือ) .............................................ผูยื่นคําขอ
(                                    )
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๕

(ดานหลัง)
หมายเหตุ   :  ๑. บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ มีอายุสี่ปนับแตวันที่ออกบัตร

  ๒. เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ จะหมดอายุ ใหผูถือบัตรประจําตัวย่ืนคําขอ
ภายในสามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ

  ๓. เมื่อบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม 
หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด

  ๔. ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยน
บัตรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี

  ๕. การเปลี่ยนบัตรตองแนบบัตรเดิมของผูย่ืนคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย 
เวนแตเปนการย่ืนคําขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหาย ซึ่งในกรณีนี้ใหแนบหลักฐานการแจงความวา    
บัตรเดิมสูญหาย

  ๖. ผูซึ่งพนสภาพจากการเปนพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ี 
ท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ใหคืนบัตรที่สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี 
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  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   

พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
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

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔  บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัวให้ใช้  แบบ  คร.  ๑  ท้ายระเบียบนี้   

ข้อ ๕ บัตรประจําตัวของพนักงานสอบสวนให้ใช ้ แบบ  คร.  ๒  ท้ายระเบียบนี้   
ข้อ ๖ บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ให้ใช้  แบบ  คร.  ๓  ท้ายระเบียบนี้” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  ให้สํานักงานดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  
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  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เป็นผู้ออกบัตร  และให้จังหวัดดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผู้ใหญ่  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรในเขตจังหวัด 
ที่รับผิดชอบ”   

ข้อ ๕ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ที่ออกให้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุหรือมีบัตรใหม่ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
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แบบ คร. ๑ 
 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัด 
    ประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป 

  ๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว 
 
 
 
 
 

ตราครุฑ 
 

ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

เลขที่ ............................../....................................... 
วันออกบัตร ...................................................... 
บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหน้า) 

๘.๔ ซ.ม. 

 

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

 
  .......................       ............................................... 
 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร       (............................................) 
  ตําแหน่ง............................................................... 

   ผู้ออกบัตร 
 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซ.ม. 
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๒
แบบ คร. ๒ 

 
แบบบัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัด 

              ประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป 
๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 

ตราครุฑ 
 

ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

เลขที่ ............................../....................................... 
วันออกบัตร ...................................................... 
บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหน้า) 

๘.๔ ซ.ม. 

         บัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน 
ชื่อ .............................................................. 

                           เลขประจําตวัประชาชน .................................... 
หน่วยงาน .............................................. 

  .......................       ............................................... 
 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร       (............................................) 
                            ตําแหน่ง.............................................................. 

   ผู้ออกบัตร 
 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซ.ม. 
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๓
 แบบ คร. ๓ 

 
แบบบัตรประจําตัว 

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ ่
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัดประทับ 
      ที่มุมล่างด้านขวาของรูป 
  ๒. พื้นบัตรใหเ้ป็นสีขาว 

ตราครุฑ 
ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไมต่่ํากว่า 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

เลขที่ ............................../....................................... 
วันออกบัตร ...................................................... 
บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหน้า) 

๘.๔ ซ.ม. 

 

                บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีท่ี่มีฐานะเทียบได ้
                        ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ 

ชื่อ .............................................................. 
                           เลขประจําตวัประชาชน .................................... 

หน่วยงาน  ............................................. 
  .......................        ............................................... 
 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร        (............................................) 
              ตําแหน่ง................................................................... 

   ผู้ออกบัตร 
 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซ.ม. 
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 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง 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   
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ เมื่อพบเห็นหรือได รับแจงเหตุ 
ความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป   
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ศูนยปฏิบัติการ”  หมายความวา  ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรง 

ในครอบครัว 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ใหพนักงาน

เจาหนาที่แสดงตัวชี้แจงวากลาวแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพื่อใหยุติการกระทําโดยดีกอนถา
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวยังขัดขืนอยูอีก  ใหพนักงานเจาหนาที่ขอความชวยเหลือจาก  
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อดําเนินการระงับเหตุ   

ขอ ๕ ผูใดพบเห็นหรือทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัวใหแจงโดยวาจา   
เปนหนังสือ  ทางโทรศัพท  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือวิธีอื่นการใดตอพนักงานเจาหนาที่   
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการระงับเหตุโดยมิชักชา 

แพทย  พยาบาล  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  หรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวไวรักษาพยาบาล  ครู  หรือนายจาง  ซ่ึงมีหนาที่ดูแลผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวที่เปนศิษยหรือลกูจาง  จะตองแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา 
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ขอ ๖ กรณีมีผูพบเห็นหรือทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัว   และแจง   
ตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย   
ความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยวาจา  เปนหนังสือ  ทางโทรศัพท  วิธีการอิเล็กทรอนิกส  
หรือวิธีการอื่นใดที่ส่ือสารใหรูวามีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึน  ใหพนักงานเจาหนาที่
บันทึกวันเวลาที่ไดรับแจงไวทันที  พรอมรายละเอียดวัน  เวลา  สถานที่เกิดเหตุ  ชื่อผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวและผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  เทาที่ผูแจงสามารถระบุได  รวมทั้ง
พฤติการณที่นาเชื่อวา  มีการใชความรุนแรงในครอบครัวหรือมีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
เวนแตในกรณีเรงดวนอันมีเหตุที่เชื่อไดวามีการใชความรุนแรงในครอบครัวใหดําเนินการตามขอ  ๔  ทันที  
แลวจึงจัดทําบันทึกในทันทีที่ดําเนินการได 

ในกรณีที่ผูแจงไมยอมบอกชื่อ   โดยไมมีเหตุอันควร  หรือแจงชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จ  
พนักงานเจาหนาที่อาจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได 

ขอ ๗ กรณีพนักงาน เจ าหนาที่ ได รับแจง   หรือรายงานการกระทําความรุนแรง   
ในครอบครัว  หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบพบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําความรุนแรง   
ในครอบครัว  ใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ เกิดเหตุ  เพื่อดําเนินการยุติ   
การกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ถาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวยังขัดขืนอยูอีก  ใหพนักงาน
เจาหนาที่ขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อดําเนินการระงับเหตุ 

กอนที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีเกิดเหตุ  ใหแสดงบัตรประจําตัว 
ตอเจาของหรือผูที่อยูในเคหสถานหรือสถานที่ เกิดเหตุนั้น  เพื่อยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไป   
และแจงใหทราบถึงเหตุของการเขาไป 

ถาเจาของหรือผูอยูในเคหสถานหรือสถานท่ีเกิดเหตุดวยความรุนแรงในครอบครัวออกมาพบ
เพื่อสอบถาม  หากไมมีผูใดออกมาพบ  หรือไมสามารถเปดประตูใหเขาไปในสถานที่นั้นได  ใหขอ
ความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  เพื่อเขาไปชวยผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว 

ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ซักถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว  หรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่นั้นถึงขอเท็จจริงที่ไดรับแจง  สาเหตุของการ
กระทําที่ไดรับแจง  ผลของการกระทําความรุนแรงในครอบครัวแลวหาแนวทางการชวยเหลือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตอไป 
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หากกรณีปรากฏวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกายและจิตใจ  
ใหรีบสงตัวผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาลทันที   

ขอ ๙ หลังจากการดํา เนินการตามขอ   ๘   วรรคหนึ่ งแลว   ใหพนักงานเจาหนาที่
ประสานงานกับจิตแพทย  นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห  เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวหรือผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว   พรอมรายงานผล   
และความเห็นสงใหพนักงานเจาหนาที่  เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัวดังกลาว   

ขอ ๑๐ ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดแหงการแจงเหตุตามขอ  ๖  การเขาไปใน
เคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุตามขอ  ๗  และการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไวเปนหลักฐาน  ตามแบบ  คร.  ๕  ทายระเบียบนี้ 

การทําบันทึกตามวรรคหนึ่ง  ใหผูที่เก่ียวของลงลายมือชื่อรับรองไว  หากผูนั้นไมยินยอม 
ลงลายมือชื่อใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ไมมีลายมือชื่อไว 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกาย  หรือจิตใจ
ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวทราบถึงสิทธิในการไดรับ 
ความคุมครอง  ในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขเบื้องตนแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวชั่วคราว  รวมทั้งการออกคําส่ังหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปที่พํานัก 
ของครอบครัว  หรือการออกคําส่ังหามเขาใกลตัวบุคคลในครอบครัว  หรือการดูแลบุตร  เปนตน  
ตลอดจนใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานเพื่อใหความชวยเหลือทางกฎหมายเบื้องตนแกผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวดวย 

ขอ ๑๒ หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวน  ใหพนักงานเจาหนาที่รีบจัดการใหผูนั้นพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรองทุกข  ในกรณีมีเหตุ
จําเปนเรงดวน  พนักงานเจาหนาที่จะจดบันทึกเสียเองก็ได  แลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน   
และจะจดแจงพฤติการณอันเปนประโยชนตอพนักงานสอบสวนไวก็ได 

ถาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครวัประสงคจะรองทุกขแตไมอยูในวิสัย  หรือโอกาส
ที่จะรองทุกขไดเอง  ใหพนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการรองทุกขแทนตอพนักงานสอบสวน 

ในกรณีผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ตอผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  หรือกระทําการ 
อันขัดกับผลประโยชนของผู เยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือน 
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ไรความสามารถ  หรือผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ไมอยูในวิสัยหรือโอกาสที่จะรองทุกขไดเอง  ใหพนักงานเจาหนาที่ เขาดําเนินการรองทุกขแทน 
ตอพนักงานสอบสวน 

ขอ ๑๓ ใหพนักงานเจาหนาที่รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการผลความ
คืบหนาของการนั้น  แลวรายงานใหสํานักงานทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  คร.  ๖  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๔ หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมประสงคจะรองทุกข  หรือรับการ
บริการทางการแพทย  หรือจิตแพทย  หรือนักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห  ใหพนักงานเจาหนาที่
เขาแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ   เพื่อลงบันทึกประจําวันไว เปนหลักฐานในการเขาระงับเหตุ   
ความรุนแรงในครอบครัวคร้ังนั้น  ณ  สถานีตํารวจทองที่เกิดเหตุ  และคัดสําเนาบันทึกประจําวันนั้น   
ไวเปนหลักฐาน   

ขอ ๑๕ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเองหรือขอใหศูนยปฏิบัติการ
รวบรวมขอเท็จจริงที่เก่ียวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  สาเหตุของการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว  และบันทึกรายงานของผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของทุกฉบับ  รวมถึงสรุปประมวลผล 
เพื่อประกอบดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ที่ซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา  ๑๐  หรือ  พนักงานสอบสวน
หรือศาล  เพื่อพิจารณาออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว  หรือคําส่ังใด ๆ  หรือคําพิพากษา  ตามพระราชบัญญัตินี้   

ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้  
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



96 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 
แบบ คร. ๕ 

หนังสือแจงเหตุเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหต ุ
เพื่อดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

 

เขียนที.่............................................ 

วันที่........เดอืน....................พ.ศ. .......... 

เร่ือง  แจงเหตุเขาไปในที่รโหฐานเพ่ือดําเนินการคุมครองผูถกูกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  .................................................................... 
(ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผูถูกกระทาํดวยความรนุแรงในครอบครัว/ผูเกี่ยวของ) 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................อายุ........ป ในฐานะเปนพนกังานเจาหนาที่
ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายเลขทะเบียน................เมื่อวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ......... 
ออกโดย................................ขอแจงใหทราบวา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พนักงานเจาหนาที่พบเห็น/หรือไดรับแจงมี
การกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุเพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 
       ระงับเหตุและสอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง       
ในครอบครัว 
       จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับการเขารักษาจากแพทย 
       จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย 
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห 
       จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองทุกข หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรง    
ในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 

ลงชือ่.............................................พนกังานเจาหนาที ่
(                                    ) 
.........../................/........... 

 
ลงชือ่............................................  ผูกระทาํความรุนแรงในครอบครัว 
       (                                   )  /ผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

.........../................/...........   /ผูเกี่ยวของ 



97กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แบบ คร. ๖ 

บันทกึรายงาน 

สวนราชการของรัฐ/เอกชน 

วันที่.......เดอืน....................พ.ศ. ......... 

ที่............................                                       

เร่ือง  การดําเนินการคุมครองผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  ผูอํานวยการสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั 

 ดวยเมื่อวันที่.....เดือน....................พ.ศ. .........ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ........................
ในฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หมายเลขทะเบียน
.......................ออกโดย..........................ไดดําเนินการเขาไปในเคหสถาน/สถานทีเ่กดิเหตเุพ่ือระงบัเหตุ
ความรุนแรงในครอบครัวที่บานเลขที่.............หมูที่........ ตรอก/ซอย.................ถนน........................
ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต......................จังหวัด..................โดยมีนาย/นาง/นางสาว/
เด็กชาย/เด็กหญิง......................................อายุ.............ป เปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงและ         
มีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................................อายุ.............ป เปนผูกระทาํความรุนแรง 
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้ 
       เขาไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว 
       ใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครวัเขารับการตรวจรักษาจากแพทย 
       ใหผูถกูกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับคําปรึกษาจากจิตแพทย นกัจิตวิทยา     
หรือนกัสังคมสงเคราะห 
       จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวดําเนินการรองทุกข 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

ลงนาม........................................... 
        (                                      ) 
                พนักงานเจาหนาที ่

 



98 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เม่ือพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์จึงได้วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรง
ในครอบครัว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๕  และแบบ  คร.  ๖  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือพบเห็น
หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร. ๕  และแบบ  คร. ๖   
ท้ายระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์



99กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

 
แบบ คร. ๕ 

หนังสือแจ้งเหตุเข้าไปในเคหสถาน/สถานท่ีเกิดเหต ุ
เพื่อดาํเนินการคุม้ครองผู้ถูกกระทําดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 

เขียนที่............................................. 
วันที่........เดอืน....................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 
                 จัดให้ ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ หากผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง     
ในครอบครัวประสงค์จะดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเท็จจริงในการกระทําความรุนแรงในครอบครัวที่ไดร้ับแจ้งสรุปโดยย่อได้ความว่า................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.............................................พนกังานเจ้าหน้าที ่
(                            ) 

ลงชื่อ............................................  ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
(                            )   

ลงชื่อ............................................  ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
        (                            )   
ลงชื่อ............................................  ผู้เกี่ยวข้อง/พยาน 
        (                            )   

 



100 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
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๒
แบบ คร. ๖ 

บันทึกรายงาน 
ส่วนราชการของรัฐ/เอกชน 

วันที่.......เดือน....................พ.ศ. ......... 

ที่............................                                       

เรื่อง  การดําเนนิการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครวั 

 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........................................................................................................................................................................ 
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง        
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้ 
      สอบถามผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/บุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่
เกี่ยวกับการกระทําที่ได้รับแจ้ง   
     ให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ 
     ให้ผู้ถกูกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครวัเข้ารับคําปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนกัสังคม
สงเคราะห ์
     จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวดําเนินการร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

ลงนาม........................................... 
        (                                 ) 
             พนักงานเจ้าหน้าที ่



101กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

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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 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ในกรณีที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ  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) แจงใหศูนยปฏิบัติการหรือพนักงานเจาหนาที่ทําการประมวลขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพ
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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 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

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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 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การออกคําส่ังกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข 

 
 

ขอ ๑๐ เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรองทุกข  หรือมีการรองทุกขแทนแลว  
หรือระหวางการสอบสวนหากมีกรณีจําเปนเรงดวนตองคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวหรือบุคคลที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน  ไมวาจะเปนการรองขอโดยผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือขอเสนอของพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนเห็นเอง   
ใหพนักงานสอบสวนรีบทําการประมวลขอเท็จจริงตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  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 วยความรุนแรงในครอบครั ว เปนการชั่ วคราวตามมาตรา   ๑๐   วรรคหนึ่ ง   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยมิชักชา   
ตามแบบ  คร.  ๘  ทายระเบียบนี้   

กอนออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ถามีเหตุสมควรจะเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน



105กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือเชิญบุคคลที่เก่ียวของมาสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม  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 
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คร. ๗
แบบรายงานประมวลขอเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครอง 

หรือวิธีการบรรเทาทุกขเพ่ือคุมครองผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว
 

  ดวยเมื่อวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ....................        
ขาพเจา.............................................................พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
คุ มครองผู ถู กกระ ทํ าด ว ยความรุ นแรง ในครอบครั ว   พ .ศ .๒๕๕๐   ได รั บแจ ง จ าก
.......................................................... พนักงานสอบสวน  สถานีตํารวจนครบาล
........................................................./สถานีตํารวจภูธร..................................................                        
/ศูนยปฏิบัติการ................................................ ศาล .......................................................    
ให ทํ าการประมวลขอ เ ท็จจริ ง เ ก่ียวกับคู กรณี ในคดีความรุนแรงในครอบครัวระหว า ง                        
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง...................................นามสกุล.................................                        
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวกับ   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..............................................
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขที่.................หมูท่ี...............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...........................
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขที่......หมูที่...................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.....................เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความรุนแรง       
ในครอบครัว 
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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.  กรณีท้ังสองฝายเปนสามีภริยากัน  สมรสกันมา...................ป  มีบุตร................คน   

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

๒. กรณีท้ังสองฝายเปนบดิา/มารดากบับตุร  ระบุความสัมพันธภายในครอบครัว 
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

๓. กรณีท้ังสองฝายเปนญาตหิรืออาศัยอยูดวย  ระบคุวามสัมพันธภายในครอบครัว 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 

คร. ๗
แบบรายงานประมวลขอเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครอง 

หรือวิธีการบรรเทาทุกขเพ่ือคุมครองผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว
 

  ดวยเมื่อวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ....................        
ขาพเจา.............................................................พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
คุ มครองผู ถู กกระ ทํ าด ว ยความรุ นแรง ในครอบครั ว   พ .ศ .๒๕๕๐   ได รั บแจ ง จ าก
.......................................................... พนักงานสอบสวน  สถานีตํารวจนครบาล
........................................................./สถานีตํารวจภูธร..................................................                        
/ศูนยปฏิบัติการ................................................ ศาล .......................................................    
ให ทํ าการประมวลขอ เ ท็จจริ ง เ ก่ียวกับคู กรณี ในคดีความรุนแรงในครอบครัวระหว า ง                        
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง...................................นามสกุล.................................                        
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวกับ   นาย/นาง/นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง
......................................................... นามสกุล ............................................................  
ผูถูกกลาวหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว 
  จึงขอรายงานขอเท็จจริงดังนี้ 

๑.  ขอมูลท่ัวไป 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................
นามสกุล......................................เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ........อายุ....ป  
สัญชาติ..............เช้ือชาติ..............ศาสนา....................อาชีพ..............................................
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขที่.................หมูท่ี...............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...........................
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขที่......หมูที่...................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.....................เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความรุนแรง       
ในครอบครัว 
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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 ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เอกสารนี้เปนความลับใชเฉพาะประกอบการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาท่ี   
               พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  และศาลเทานัน้  ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง 
               ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
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๔ 

คร.๘
คําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองหรือบรรเทาทุกขชั่วคราว

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

  
  
  ออกคําสั่งท่ี ..................................................... (หนวยสังกัดของผูออกคําสั่ง) 
  เม่ือวันที่........................ เดือน ................................................ พ.ศ. ........
ไดรับรายงานจาก....................................................... พนักงานเจาหนาที่/พนกังานสอบสวนวา
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง ................................ นามสกุล...................................
เกิดเมื่อวันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ป  สัญชาติ.................
เช้ือชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ท่ีอยูปจจุบนับานเลขที่..................
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....................... 
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขที่........... หมูที่............ ตรอก/ซอย ....................... ถนน ....................... 
ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................ 
รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท .......................  ในขอหากระทําความผิดฐานกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว โดยไดรองทุกขแทนไวท่ี ........................................................................  
เม่ือวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ตามคดีหมายเลขที่...........................
  ซึ่งขอเท็จจริงสรุปโดยยอไดความวา...............................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
  เห็นวาขอเท็จจริงดังกลาวจําเปนและมีเหตุสมควรกําหนดมาตรการคุมครอง
ช่ัวคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกขใหแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
  จึงออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกขใหแก
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  ดังนี้

๑.  ให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เดก็หญิง................................................. 
นามสกุล.............................................................  ผูตองหาวากระทําความรนุแรงในครอบครวั
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๕ 

เขารับการตรวจรักษาสุขภาพกาย/จิตใจ/อาการปวย............................................................... 
จาก............................................. สถานพยาบาล ............................เปนระยะเวลา............. 
วัน ........... เดือน ............ ป  และ/หรือ
  ๒.  หามมิให นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................
นามสกุล............................................................  ผูตองหาวากระทําความรนุแรงในครอบครวั       
เขาที่พํานักหรือท่ีอยูอาศัยของ 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 รวมกันใหการอุปการะเล้ียงดู.....................................
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

    สั่ง ณ วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .......

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

      ท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ

หมายเหตุ: หากผูรับคาํสั่งไมปฏิบัตติามเงื่อนไขขางตน หรือฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
               สามเดือนหรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหา
               แหงพระราชบัญญัตคิุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน 

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

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคห้า  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความม่ันคงของมนุษย์  ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๗  และแบบ  คร.  ๘  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร.  ๗  และแบบ  
คร.  ๘  ท้ายระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
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คร. ๗ 
แบบรายงานประมวลข้อเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครอง 

หรือวิธีการบรรเทาทุกข์เพ่ือคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว 
 

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 
  จึงขอประมวลข้อเท็จจริงดังน้ี 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ข้อมูลผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................

เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ป ีสัญชาติ.......... เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขท่ี...................... ออกเม่ือวันท่ี......... 
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จงัหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท.์..................... 
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่................. หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จงัหวัด....................... รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศัพท.์...................   

ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา 
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย............................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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๒
 

การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ ภาระหน้ีสนิ สภาพแวดล้อม
ของที่อยู่อาศัย ..................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา ................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๑.๒ ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว  
ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................

เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ป ีสัญชาติ.......... เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขท่ี...................... ออกเม่ือวันท่ี......... 
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จงัหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท.์..................... 
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่................. หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จงัหวัด....................... รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศัพท.์...................   

ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา 
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย............................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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๓
การศึกษา การประกอบอาชีพ ร า ย ไ ด ้ ส ถ า นะท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ  ภ า ร ะ ห นี ้ส ิน 

สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย .................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา .................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๒. พฤติกรรมและรายละเอียดความสมัพันธ์ระหว่างผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว  ทั้งในอดีตและปัจจบุัน.................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว (พฤติการณ์แห่งคดี) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๔. ความเสียหายและผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๕. การบรรเทาผลร้าย  การบรรเทาความเสียหาย (เช่น  ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ได้ชดใช้ค่าเสียหายไปบางส่วนแล้ว ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน
หรือไปย่ืนขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) .............................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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๔
 

๖. ความต้องการหรือความประสงค์ของคู่กรณีหลังเกิดเหตุ 
๖.๑ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

๑)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๒)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๓)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๖.๒ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
๑)..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
๒)..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
๓)..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
๗. ความเห็น 

จากการประมวลข้อเทจ็จริง  เห็นว่า 
๑. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการก่อความรุนแรงในครอบครัว  

๑.๑ ......................................................................................................... 
๑.๒ ......................................................................................................... 

๒. แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ......................................................................................................... 
๒.๒ ......................................................................................................... 

๓. มาตรการคุ้มครองช่ัวคราว  (ถ้ามีเหตุจําเป็นใหเ้สนอ) 
๓.๑ ......................................................................................................... 
๓.๒ ......................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูป้ระมวลข้อเท็จจรงิ 
                        พนักงานเจ้าหน้าที ่
 
หมายเหตุ : เอกสารน้ีเป็นความลับใช้เฉพาะประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่   
               พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ และศาลเท่าน้ัน  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
               ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
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๕
คร. ๘ 

คําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

   
                 ออกคําสั่งที่ ..................................... (หน่วยสงักัดของผู้ออกคําสั่ง) 

  เมื่อวันที่......... เดือน ....................... พ.ศ. ........ได้รับรายงานจาก...........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนว่า นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................................ 
นามสกลุ...........................................เกิดเมื่อวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ปี  
สัญชาติ.................เช้ือชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..................
หมู่ที่....... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................... รหสัไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ......................... 
ได้ร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีแก่นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย /เด็กหญิง............................. นามสกลุ............................
เกิดเมือ่วันที่............ เดือน...............พ.ศ. ......... อายุ ..... ปี สัญชาติ............ เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ....................... ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที.่........... หมูท่ี่............ ตรอก/ซอย ................................................... 
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................. 
จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ .......................  ในข้อหากระทําความผิดฐาน
กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยได้ร้องทุกข์แทนไว้ที่ ..................................................................................  
เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ตามคดีหมายเลขที่....................................... 
  ซึ่งข้อเท็จจรงิสรุปโดยย่อได้ความว่า........................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจําเป็นและมีเหตุสมควรกําหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวและหรือ
วิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการช่ัวคราว อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

จึงออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ 
ผู้ถูกกระทําด้วยความรนุแรงในครอบครัวข้อหน่ึงข้อใดหรอืหลายข้อ  ดังน้ี 
  ๑.  ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ................................ นามสกุล............................ 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้ารบัการตรวจรักษาสุขภาพกาย/จิตใจ/อาการป่วย………………….. 
................................................................. จาก............................................. สถานพยาบาล ..............................
เป็นระยะเวลา............. วัน ........... เดือน ............ ปี  และ/หรือ 
  ๒.  ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ.............................นามสกลุ......................  
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้าที่พํานักหรือทีอ่ยู่อาศัยของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง 
..................................นามสกุล.............................. เป็นการช่ัวคราว เป็นเวลา ........วัน........เดือน ........ปี และ/หรือ 
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๖
 
 
  ๓.  ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ.............................นามสกลุ......................
เข้าใกล้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ........................................... นามสกลุ .........................................
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลทีอ่าศัยอยู่ในครอบครัว และ/หรอื 
  ๔.  ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล...........................
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว และ/หรือนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ..............................
นามสกุล................................... ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวร่วมกันให้การอุปการะเลี้ยงดู
................................................ภายใต้คําแนะนําของพนักงานเจา้หน้าทีห่รือของนักจติวิทยา/นักสงัคมสงเคราะห์     
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....................................นามสกลุ................................พนักงานสอบสวน 
แจ้งคําสัง่ใหผู้้ต้องหาว่ากระทําความรนุแรงในครอบครัวปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้า 

    สั่ง  ณ  วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....... 
 
 
 
            (.....................................................................) 
                             พนักงานเจ้าหน้าที ่

      ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ ่
 
 
 

หมายเหตุ : หากผู้รบัคําสัง่ไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขข้างต้น หรอืฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
               สามเดือนหรือปรับไมเ่กินสามพันบาท หรือทัง้จาํทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคห้า 
               แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 



118 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง 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 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  ถอนคํารองทุกขในชั้น
สอบสวน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“พนักงานสอบสวน”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 

ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

“ศูนยปฏิบัติการ”  หมายความวา  ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรง 
ในครอบครัว 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“ รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย 
หมวด  ๑ 

การไกลเกลี่ยใหยอมความ 
 

 

ขอ ๔ ในระหวางการสอบสวน  หากพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเห็นวา  ขอหากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวหรือการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนกรรมเดียวกับความผิดฐาน 
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ทํารายรางกาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๙๕  และพฤติการณแหงคดี  ไมรายแรงพอมี 
ทางปรองดองกันไดหรือคูกรณีรองขอ  พนักงานสอบสวนอาจจัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวกับผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดยอมความกัน   

ใหพนักงานสอบสวนแจงนัดใหคูกรณีไดพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยยอมความกัน  โดยอาจต้ังบุคคล
หรือคณะบุคคลทําการไกลเกลี่ยตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ได 

ขอ ๕ ในการไกลเกลี่ยนอกจากคูกรณีทั้งสองฝายแลว  ถามีเหตุจําเปนและสมควรก็ใหผูทํา
การไกลเกลี่ยเรียกบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวมาใหความคิดเห็นหรือรวม 
ไกลเกลี่ยดวยก็ไดแลวแตเหตุผลและความจําเปนแตละกรณี 

เมื่อคูกรณีสามารถยอมความกันได  และเง่ือนไขหรือขอตกลงยอมความไมฝาฝนตอกฎหมาย
และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ใหพนักงานเจาหนาที่  ผูจัดใหมีการไกลเกลี่ย
ทําสัญญายอมความให  แลวเสนอสัญญายอมความดังกลาวใหพนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบ   
พรอมคูกรณี  ไปทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือ  ถอนคํารองทุกขตอหนาพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
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  
และผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว  รับที่จะปฏิบัติตามเ ง่ือนไข  ตามมาตรา  ๑๒   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ใหพนักงาน
สอบสวนจัดทําบันทึกขอตกลงเบื้องตน  กอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  เพื่อใหผูตองหา 
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 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

วากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินกวา 
อายุความฟอง  แลวใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรง 
ในครอบครัว  ลงลายมือชื่อ  ตามแบบ  คร.  ๑๐  ทายระเบียบนี้ 

ในกรณีมีการแจงขอกลาวหาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวกระทําความผิดฐานทําราย
รางกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๒๙๕  ดวย  และเปนกรรมเดียวกับ  ขอกลาวหาวากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวและเปนบทที่มีโทษสูงสุด  หากคูกรณีมีความประสงคที่จะยอมความกัน
ภายใตเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ก็ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
จัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรง 
ในครอบครัวไดมีการยอมความกัน  โดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความให 

เมื่อทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแลวแตกรณี  ใหพนักงานสอบสวนสงสําเนาใหศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจและพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาว  หากคดี
ดังกลาวอยูระหวางการขอผัดฟองก็แจงใหศาลที่อนุญาตใหผัดฟองทราบดวย 

ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมายจากศูนยปฏิบัติการที่มีเขต
อํานาจทําการติดตามและสอดสองใหผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขตามที่พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจจัดทําข้ึน  
ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีหนาที่ใหคําแนะนําใหผูตองหาวากระทําความรุนแรง 
ในครอบครัวปฏิบัติตามเง่ือนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาวไดตามสมควรแกกรณี   

ขอ ๙ ในกรณีผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวจงใจฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขใหพนักงานเจาหนาที่รายงาน 
ไปยังพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ  หรือศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจแลวแตกรณี   

ขอ ๑๐ เมื่อปรากฏวาผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดปฏิบัติตามเง่ือนไข
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  
ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา 
ส่ังโดยมิชักชา 

ในกรณีที่ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  ไมวาจะปรากฏจากการรายงานของพนักงาน
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 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

เจาหนาที่หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือพนักงานสอบสวนเห็นเอง  ก็ใหพนักงาน
สอบสวนยกคดีดังกลาวข้ึนทําการสอบสวนโดยมิชักชา  แลวสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
สํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ  เพื่อพิจารณาสั่ง 

ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติเฉพาะที่เก่ียวกับอํานาจฝายบริหาร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อนุสรณ  วงศวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครวั
ตามพระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

 
 
 
  .......................................................................  ผูเสียหาย  
          
 
ระหวาง 
                 ...................................................................... ผูตองหา 

  สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําขึ้นท่ี .....................
............................................. ศูนยปฏิบัติการ/สถานตีํารวจ ............................................ 

  วันท่ี.................... เดือน .........................................................พ.ศ. ....... 

  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................นามสกุล…................... 
เกิดวันท่ี.............เดือน................................พ.ศ. ....... อายุ........ป  สัญชาติ .....................
เช้ือชาติ.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี 
............. หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย ...................... ถนน .........................ตําบล/แขวง
..................................... อําเภอ/เขต .............................จังหวัด....................... 
รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนให
ดําเนินคดีแก นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................
นามสกุล.................................... ในขอหากระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
โดยรองทุกขไวท่ี ....................................... เม่ือวันท่ี ...... เดือน ................... พ.ศ. ........  
คดีหมายเลขท่ี .........................ซ่ึงเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปน
ผูเสียหายฝายหนึ่ง

  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................. 
นามสกุล.............................. เกิดเม่ือวันท่ี....... เดือน...................... พ.ศ. ....      
อายุ ......... ป  สัญชาติ.................. เช้ือชาติ .................... ศาสนา..........................            
อาชีพ.............................. ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี........... หมูท่ี ......... ตรอก/ซอย 
....................... ถนน ............................ ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต 
..................... จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ......................
ซ่ึงเปนผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหนึง่

คร. ๙ 
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๒ 

  โดยวนันีเ้วลา......... นาฬิกา ท้ังสองฝายไดมาพบ นาย/นาง/นางสาว 
........................................................... นามสกุล....................................................... 
ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานสอบสวน

  ท้ังสองฝายแจงวาไดตกลงประนีประนอมยอมความกันไดในปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว และใหทําสัญญายอมความให มีสาระสําคัญ  ดังนี้

  ฝายผูตองหาตกลงวา...............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

  ฝายผูเ สียหายตกลงวาจะไมกระทําการอันเปนเหตุกระตุนใหเกิดการใช            
ความรุนแรงในครอบครัว  และถาฝายผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายอมความครบถวน     
จะไปทําการถอนคํารองทุกข หรือยอมความตอพนักงานสอบสวน ไมติดใจดําเนินคดีกับ             
ฝายผูตองหาอีกตอไป

  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานสอบสวน เห็นวาขอตกลงสัญญายอมความ
ไมฝาฝนตอกฎหมาย และความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงทําสัญญา         
ยอมความให ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดอานสาระสําคัญในสัญญายอมความใหท้ังสองฝายฟง           
เขาใจตรงกันแลว จึงใหลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

          ลงช่ือ ........................................................... ผูเสียหาย 
                  (..........................................................)

          ลงช่ือ ........................................................... ผูตองหา 
         (..........................................................)

          ลงช่ือ .................................................... พนักงานเจาหนาท่ี 
                        /พนักงานสอบสวน 
                   (..........................................................) 

หมายเหตุ: สัญญายอมความนีเ้ปนสัญญายอมความในคดีอาญา มิใชสัญญาประนีประนอม        
               ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คูความไมอาจ
               นําไปฟองรองทางแพงได
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๓

บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  ถอนคํารองทุกข 
คดีความรุนแรงในครอบครัว ในช้ันสอบสวน 

ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
  .......................................................................  ผูเสียหาย  
          
 
ระหวาง 
                 ...................................................................... ผูตองหา 
   
  บันทึกนี้ทําท่ี............................................................................................................. 
  วันท่ี ............... เดือน ......................................................... พ.ศ. .......... 

  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................นามสกุล…................. 
เกิดวันท่ี ........ เดือน.......................พ.ศ. ....... อายุ.............ป  สัญชาติ............................
เช้ือชาติ.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี 
..............หมูท่ี....... ตรอก/ซอย...................ถนน.....................ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต......................จังหวัด............. รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............
ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนใหดําเนินคดีแก นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
....................................นามสกุล.................................ในขอหากระทําความผิดฐานกระทํา            
ความรุนแรงในครอบครัวโดยรองทุกขไวท่ี .................................................................... 
เม่ือวันท่ี .......................... เดือน ................... พ.ศ. ........  คดีหมายเลขท่ี .......................
ซ่ึงเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูเสียหายฝายหนึ่ง

  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... 
นามสกุล.......................................... เกิดเม่ือวันท่ี....... เดือน....................... พ.ศ. .... 
อายุ ...... ป  สัญชาติ.............. เช้ือชาติ................... ศาสนา................. อาชีพ.................... 
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี............หมูท่ี.... ตรอก/ซอย ....................... ถนน ............................ 
ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต ..................... จังหวัด .......................... 
รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท .................. ซ่ึงเปนผูตองหาวากระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหนึ่ง

  โดยวันนี้เวลา................................นาฬิกา  ท้ังสองฝายไดมาพบพนักงาน
สอบสวนและขอใหพนักงานสอบสวนทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการยอมความ                

คร. ๑๐ 
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๔
ถอนคํารองทุกขดวยสมัครใจทั้งสองฝาย  โดยฝายผูตองหายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด        
ขอหนึ่งหรือหลายขอ  ดังนี้ 
  ๑.  ยอมรับการบําบัดรักษาอาการปวยหรือตามแพทยส่ังท่ี.............................. 
  ๒.  ยอมเขารับการฟนฟูอาการปวยหรือตามแพทยส่ังท่ี.................................. 
  ๓.  ยอมใหเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวเปนจํานวน.....................................บาท 
  ๔.  จะไมเสพสุราหรือส่ิงเสพติดหรือกระทํา.................................................. 
อันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว 
  ๕. ยอมใหคุมความประพฤติโดย............................................................... 
  ๖.  ทํางานบริการสาธารณะโดย.................................................................. 
  ๗. ยอมทําทัณฑบนโดย........................................................................... 
  ๘.   อ่ืน ๆ  (ท่ีไมขัดตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน) 
  ผูเสียหายซ่ึงถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขาใจและยินยอมให
ผูกระทําความรุนแรงใหครอบครัวรับเงื่อนไขดังกลาว  เม่ือผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนภายในระยะเวลา.......................เดือน........................ป  
ผูเสียหายซ่ึงถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีเจตนายอมความหรือถอนคํารองทุกขและ
ใหมีผลตามกฎหมายทันทีตามมาตรา ๑๒  วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  พนักงานสอบสวนไดอานขอความในบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนใหขาพเจาท้ังสองฝาย
ทราบและเขาใจแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว 

ลงช่ือ..........................................................ผูเสียหาย    
(.........................................................) 

ลงช่ือ..........................................................ผูตองหา/ถูกกลาวหา 
(.........................................................) 

                       ลงช่ือ..........................................................พนักงานผูทําบันทึกขอตกลง 
(.........................................................) 

ลงช่ือ.........................................................พยาน (ถามี)        
      (.........................................................) 

หมายเหตุ : หากผูรับเงื่อนไขไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติฝาฝนเงื่อนไข พนักงานสอบสวนมีอํานาจ 
ยกคดีขึ้นสอบสวนตอไปไดตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครอง  
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 



126 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

  หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ   

ถอนคําร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคสามและมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์  ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ  ถอนคําร้องทุกข์ใน 
ชั้นสอบสวน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๙  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง   

ของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ  ถอนคําร้องทุกข์
ในชั้นสอบสวน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร.  ๙  ท้ายระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
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คร. ๙ 
 

สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
  
  .......................................................................  ผู้เสียหาย  
          
ระหว่าง 
 
                 ...................................................................... ผู้ต้องหา 
  สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําข้ึนที่ ............................. 
............................................. ศูนย์ปฏิบัติการ/สถานีตํารวจ ................................................................. 
  วันที่.................... เดือน .........................................................พ.ศ. ....... 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.................................นามสกลุ…....................... 
เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ....... อายุ.............ปี  สัญชาติ ...............เช้ือชาติ.................
ศาสนา......................อาชีพ................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ............. หมู่ที่ ................ 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ....................................ตําบล/แขวง.......................................             
อําเภอ/เขต .............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ...............
ได้ร้องทุกข์หรือได้มีการร้องทุกข์แทนให้ดําเนินคดีแก่ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
............................................นามสกุล.................................... ในข้อหากระทําความผิดฐานกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว  โดยร้องทุกข์ไว้ที่ .................................................................................... 
เมื่อวันที่......... เดือน.......................... พ.ศ. ........  คดีหมายเลขที่..................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเรียกว่า “ผู้เสียหาย” ฝ่ายหน่ึง 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.....................นามสกุล......................... 
เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ....... อายุ.............ปี  สัญชาติ ...............เช้ือชาติ.................
ศาสนา........................อาชีพ.................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ............. 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ..........................................ตําบล/แขวง..................................          
อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ .............
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกว่า “ผู้ต้องหา” อีกฝ่ายหน่ึง 
  โดยวันน้ีเวลา............. นาฬิกา ทั้งสองฝ่ายได้มาพบนาย/นาง/นางสาว ...................... 
นามสกุล...................... ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวน 
  ทั้งสองฝ่ายแจ้งว่าได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันได้ในปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และให้ทําสัญญายอมความให้มสีาระสําคัญ  ดังน้ี 
  ฝ่ายผู้ต้องหาตกลงว่า.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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๒

  ฝ่ายผู้ เสียหายตกลงว่าถ้าฝ่ายผู้ต้องหาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายอมความ
ครบถ้วนจะไปทําการถอนคําร้องทุกข์ หรือยอมความต่อพนักงานสอบสวน ไม่ติดใจดําเนินคดีกับ             
ฝ่ายผู้ต้องหาอีกต่อไป 
  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวน เห็นว่าข้อตกลงสัญญายอมความ    

ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงทําสัญญายอมความ
ให้ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้อ่านสาระสําคัญในสัญญายอมความให้ทั้งสองฝ่ายฟังเข้าใจตรงกันแล้ว จึงให้     
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

 ลงช่ือ ........................................................... ผู้เสียหาย  
  (..........................................................) 

 ลงช่ือ ........................................................... ผู้ต้องหา 
  (..........................................................) 

 ลงช่ือ ........................................................... พนักงานเจ้าหน้าที ่
 (..........................................................) /พนักงานสอบสวน 
    
 
หมายเหตุ : สัญญายอมความน้ีเป็นสญัญายอมความในคดีอาญา มิใช่สัญญาประนปีระนอม         
              ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                     
              คู่ความไม่อาจนําไปฟ้องร้องทางแพ่งได้ 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒๖) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  (ฉบับที่  ๒๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกวรรคส่ีของมาตรา  ๑๒๔  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒๐)  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๒๔/๑  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   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  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓๓  ทวิ  ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายอันมิใชความผิด
ที่เกิดจากการชุลมุนตอสู  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ  ความผิดฐานกรรโชก  ชิงทรัพยและปลนทรัพย 
ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  
ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  ความผิดตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการ  หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจําคุก  ซ่ึงผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็ก
อายุไมเกินสิบแปดปรองขอ  การถามปากคําผู เสียหายหรือพยานที่ เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป   
ใหพนักงานสอบสวนแยกกระทําเปนสวนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  และใหมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห  บุคคลที่เด็กรองขอ  และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการถามปากคําเด็กนั้น  
และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามปากคําเด็กคนใดหรือคําถามใด  อาจจะมีผล
กระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง  ใหพนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหเปนการเฉพาะตามประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน  โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของ
พนักงานสอบสวนและหามมิใหถามเด็กซํ้าซอนหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 
บุคคลที่เด็กรองขอ  และพนักงานอัยการทราบ  รวมทั้งแจงใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กทราบถึง
สิทธิตามวรรคหนึ่งดวย” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๓  ตรี  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“มาตรา  ๑๓๓  ตรี  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหายหรือพยาน 
ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปชี้ตัวบุคคลใด  ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่
เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหบุคคลซ่ึงจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นตัวเด็ก  โดยใหมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห  บุคคลที่เด็กรองขอ  และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการชี้ตัวบุคคลนั้น   
เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดและเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคล
ดังกลาวตอไป  ทั้งนี้  ใหพนกังานสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

ในกรณีการชี้ตัวผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป  ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัว
ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหผูตองหาที่เปนเด็กนั้นเห็นตัวบุคคลที่จะทํา
การชี้ตัว” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๔/๒  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓๔/๒  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๓๓  ทวิ  มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสอบสวน
ผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๗๒  ตรี  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒๐)  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๗๒  ตรี  เวนแตในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปนพยาน  ในการสืบพยานที่เปนเด็กอายุ
ไมเกินสิบแปดป  ใหศาลจัดใหพยานอยูในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  และศาลอาจปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ศาลเปนผูถามพยานเอง  โดยแจงใหพยานนั้นทราบประเด็นและขอเท็จจริงซ่ึงตองการสืบ
แลวใหพยานเบิกความในขอนั้น  ๆ  หรือศาลจะถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได 

(๒) ใหคูความถาม  ถามคาน  หรือถามติงผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 
ในการเบิกความของพยานดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  ใหมีการถายทอดภาพและเสียงไปยังหอง

พิจารณาดวย  และเปนหนาที่ของศาลที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหทราบ 
กอนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง  ถาศาลเห็นสมควรหรือถาพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป

หรือคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาจะเปนผลรายแกเด็ก 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ถาไมอนุญาตตามที่รองขอ  ใหศาลจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียงคําใหการของผูเสียหายหรือพยาน 
ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปที่ไดบันทึกไวในชั้นสอบสวนตามมาตรา  ๑๓๓  ทวิ  หรือชั้นไตสวนมูลฟอง
ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง  ตอหนาคูความและในกรณีเชนนี้ใหถือส่ือภาพและเสียงคําใหการของพยาน
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคําเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล  โดยใหคูความถามพยาน
เพิ่มเติม  ถามคานหรือถามติงพยานได  ทั้งนี้  เทาที่จําเปนและภายในขอบเขตที่ศาลเห็นสมควร 

ในกรณีที่ไมไดตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจําเปนอยางย่ิงใหศาลรับฟงส่ือ
ภาพและเสียงคําใหการของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตรา  ๑๓๓  ทวิ  หรือชั้นไตสวนมูลฟองตาม
มาตรา  ๑๗๑  วรรคสอง  เสมือนหนึ่งเปนคําเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล  และใหศาลรับฟง
ประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคํา  การสืบพยาน  และการชี้ตัวผูตองหาของผูเสียหายหรือพยาน
ท่ีเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป  รวมถึงการสอบสวนผูตองหาท่ีเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป  ตองมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห  บุคคลท่ีเด็กรองขอ  และพนักงานอัยการอยูรวมดวย  โดยมุงหมายมิใหเด็กไดรับ
ผลกระทบทั้งทางรางกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม  แตเนื่องจากการที่มิไดจํากัดประเภทคดี 
ซ่ึงมีความจําเปนตองใชวิธีการพิเศษอยางแทจริงไว  จึงทําใหการดําเนินคดีบางประเภทเปนไปดวยความลาชา
โดยไมจําเปน  ประกอบกับการถามปากคํามีความซํ้าซอนในแตละขั้นตอน  ทําใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเดก็
ไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเกินสมควร  ดังนั้น  เพื่อใหการใชบังคับกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

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‘¢÷Èπ‰«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√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥Àπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—πª√–°“»„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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Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

¡“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 ∑‘Èß√â“ß ∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß À√◊Õ·¬°°—πÕ¬Ÿà·≈–‰¥â√—∫§«“¡≈”∫“° À√◊Õ‡¥Á°∑’ËµâÕß√—∫¿“√–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¬Ÿà„π ¿“æ·«¥≈âÕ¡À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ—πÕ“®™—°π”‰ª„π∑“ß‡ ’¬À“¬ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

çπ—°‡√’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á° ÷́Ëß°”≈—ß√—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“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 ºŸâª°§√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¢—ÈπµË”∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ®ππà“®–‡°‘¥Õ—πµ√“¬·°à√à“ß°“¬À√◊Õ®‘µ„®¢Õß‡¥Á°
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Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

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◊Ëπ

∑’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—Èß·µàÀ°§π¢÷Èπ‰ª ÷́Ëß‡¥Á°‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß‡ªìπ≠“µ‘°—∫‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ¥”‡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‘



137กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

çæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëß√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

çºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥é À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–ºŸấ ÷Ëß‰¥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

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π àß‡ √‘¡ «— ¥‘¿“æ·≈–æ‘∑—°…å‡¥Á° ‡¬“«™π ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“  §πæ‘°“√ ·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‡ªìπ°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß
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Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

¢Õß¡πÿ…¬å·µàßµ—Èß®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠´÷Ëß¡’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—Èß¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§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 §ÿâ¡§√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√“ ˘ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘æâπ®“°

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§«“¡ “¡“√∂
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Àπâ“ 6
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

(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°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√– „Àâ√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß

∫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°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¥”√ßµ”·Àπàß§√∫«“√–·≈â« ·µà¬—ß¡‘‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß

°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘„À¡à „Àâ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ëæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰ªæ≈“ß°àÕπ

¡“µ√“ ÒÛ °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢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∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷Ëß„Àâ¡’‡ ’¬ßÀπ÷Ëß„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§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ  ∂“πæ—≤π“
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Àπâ“ 7
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

·≈–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§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

·≈–§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥ √«¡∑—Èß„Àâ§”·π–π”·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“

°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á°„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–√–¥—∫®—ßÀ«—¥

(¯) ¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡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»÷°…“∏‘°“√ ºŸâ·∑π ”π—°ß“πÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥ ºŸâ·∑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 “¡

§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√®–·µàßµ—Èß¢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«—¥ ºŸâÕ”π«¬°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ π“¬·æ∑¬å

 “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ ºŸâ∫—ß§—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥ ºŸâ·∑π»“≈‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«®—ßÀ«—¥ À√◊Õ
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Àπâ“ 8
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

ºŸâ·∑π»“≈®—ßÀ«—¥ „π°√≥’∑’Ë®—ßÀ«—¥π—Èπ‰¡à¡’»“≈‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—« ºŸâ·∑π ∂“πæ‘π‘®·≈–§ÿâ¡§√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°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘́ ÷ËßºŸâ«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—Èß°√√¡°“√·∑π ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’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 §≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√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§ÿâ¡§√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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Àπâ“ 9
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

(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‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ°√√¡°“√·≈–Õπÿ°√√¡°“√‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π

µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“

À¡«¥ Ú

°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ‡¥Á°

¡“µ√“ ÚÚ °“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ‡¥Á°‰¡à«à“°√≥’„¥ „Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå Ÿß 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¢—ÈπµË”µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß·≈–µâÕß§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„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

ºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ¡’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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Àπâ“ 10
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

µ√«® Õ∫ ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á°  ∂“π·√°√—∫  ∂“π ß‡§√“–Àå  ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ  ∂“πæ—≤π“

·≈–øóôπøŸ ·≈– ∂“πæ‘π‘®∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„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¥∑‘Èß‡¥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) ≈–∑‘Èß‡¥Á°‰«â ≥  ∂“π∑’Ë„¥Ê ‚¥¬‰¡à®—¥„Àâ¡’°“√ªÑÕß°—π¥Ÿ·≈ «— ¥‘¿“æÀ√◊Õ„Àâ°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ

∑’Ë‡À¡“– ¡

(Û) ®ß„®À√◊Õ≈–‡≈¬‰¡à„Àâ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ·°à°“√¥”√ß™’«‘µÀ√◊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 ◊ËÕ¡«≈™πÀ√◊Õ‡º¬·æ√à¥â«¬ª√–°“√„¥ ‡æ◊ËÕ√—∫‡¥Á°À√◊Õ¬°‡¥Á°„Àâ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

∑’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°
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Àπâ“ 11
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

(˜) ∫—ß§—∫ ¢Ÿà‡¢Á≠ „™â ™—°®Ÿß ¬ÿ¬ß  àß‡ √‘¡ À√◊Õ¬‘π¬Õ¡„Àâ‡¥Á°‡≈àπ°’Ã“À√◊Õ„Àâ°√–∑”°“√„¥

‡æ◊ËÕ· «ßÀ“ª√–‚¬™πå∑“ß°“√§â“Õ—π¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√¢—¥¢«“ßµàÕ°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µÀ√◊Õæ—≤π“°“√¢Õß‡¥Á°

À√◊Õ¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√∑“√ÿ≥°√√¡µàÕ‡¥Á°

(¯) „™âÀ√◊Õ¬‘π¬Õ¡„Àâ‡¥Á°‡≈àπ°“√æπ—π‰¡à«à“™π‘¥„¥À√◊Õ‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’Ë‡≈àπ°“√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÷Ëß¡’‚∑…µ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’ËÀπ—°°«à“°Á„Àâ≈ß‚∑…µ“¡°ÆÀ¡“¬π—Èπ

¡“µ√“ Ú˜ Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥‚¶…≥“À√◊Õ‡º¬·æ√à∑“ß ◊ËÕ¡«≈™πÀ√◊Õ ◊ËÕ “√ π‡∑»ª√–‡¿∑„¥

´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫µ—«‡¥Á°À√◊ÕºŸâª°§√Õß ‚¥¬‡®µπ“∑’Ë®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à®‘µ„® ™◊ËÕ‡ ’¬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◊Ëπ„¥

‡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“∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ Ú˘ ºŸâ„¥æ∫‡ÀÁπ‡¥Á°µ°Õ¬Ÿà„π ¿“æ®”µâÕß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√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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Àπâ“ 12
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

¡“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°‡¡◊ËÕ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“‡¥Á°®”µâÕß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√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∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢ÕßºŸâª°§√Õß  ∂“π∑’Ëª√–°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§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π∑’Ëπ—ÈπÊ ·≈–√«∫√«¡¢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◊ËÕ¡Õ∫„Àâ·°à ∂“π·√°√—∫„π°√≥’¡’°“√ àß‡¥Á°‰ª¬—ß ∂“π·√°√—∫

À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡¡◊ËÕ¡’°“√√âÕß¢Õ
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Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„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‘Àπâ“∑’Ëµ“¡ (Ò) (Ú) ·≈– (ı) 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‡∫°…“

¡“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‡§√◊ËÕß¡◊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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Àπâ“ 14
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

¡“µ√“ ÛÛ „π°√≥’æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“  ÚÙ

‰¥â√—∫·®âß®“°∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ Ú˘ À√◊Õæ∫‡ÀÁπ‡¥Á°∑’Ëæ÷ß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–Àåµ“¡¡“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¬Ÿà„π§«“¡Õÿª°“√–¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–¬‘π¬Õ¡√—∫‡¥Á°‰«âÕÿª°“√–‡≈’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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Àπâ“ 15
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

„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¬—ßÕ¬Ÿà„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—ÈπµàÕ‰ªµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈– ¡§«√ ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à‡°‘π‡«≈“∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ¡’Õ“¬ÿ§√∫¬’Ë ‘∫ ’Ëªï∫√‘∫Ÿ√≥å

¡“µ√“ ÛÙ ºŸâª°§√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“·≈–

øóôπøŸ‡¥Á°¢Õß‡Õ°™π „ÀâºŸâª°§√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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Àπâ“ 16
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

¡“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√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ „Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ

ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ„™â¡“µ√°“√§ÿâ¡§√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√◊ÕºŸâ«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”·°àºŸâª°§√Õß À“°ºŸâª°§√Õß‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§”·π–π”°Á„Àâ¬◊Ëπ§”¢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‡»√…∞°‘®¢ÕßºŸâª°§√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≥°√√¡
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Àπâ“ 17
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

(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√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’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°“√§ÿâ¡§√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◊ËÕÀ“«‘∏’°“√°“√§ÿâ¡§√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»“≈

∑’Ëæ‘®“√≥“§¥’π—Èπ¡’Õ”π“®°”Àπ¥¡“µ√°“√§ÿ¡§«“¡ª√–æƒµ‘ºŸâπ—Èπ 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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Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

„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°§” —Ëß„Àâµ”√«®®—∫°ÿ¡ºŸâ∑’Ë‡™◊ËÕ«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®“°ºŸâæ∫‡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◊ËÕæ—≤π“µπ‡Õß∑“ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå

µàÕ —ß§¡
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Àπâ“ 19
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

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°´◊ÈÕÀ√◊Õ‡ æ ÿ√“À√◊Õ∫ÿÀ√’Ë À√◊Õ‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’Ë‡©æ“–‡æ◊ËÕ°“√®”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 „Àâπ”∫∑∫—≠≠—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“∑’ËÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥„Àâ‡¥Á°∑”ß“π∫√‘°“√ —ß§¡À√◊Õ∑”ß“π “∏“√≥ª√–‚¬™πå

µ“¡¡“µ√“ Ùı À“°ºŸâª°§√Õß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬„Àâ¡’ ‘∑∏‘π”§¥’‰ª Ÿà»“≈µ“¡¡“µ√“ ı ¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—π

π—∫·µà«—π√—∫∑√“∫§” —Ëß

¡“µ√“ Ù˜ «‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√§ÿâ¡§√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◊ËÕ°”°—∫¥Ÿ·≈‡¥Á°§π„¥ °Á„Àâ¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’

„Àâ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë π—° —ß§¡ ß‡§√“–Àå À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë ¡—§√„®·≈–¡’§«“¡‡À¡“– ¡‡ªìπºŸâ§ÿâ¡§√Õß

 «— ¥‘¿“æ‡¥Á° ‚¥¬®–°”Àπ¥ ∂“π∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢ÕßºŸâ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°

¥â«¬°Á‰¥â
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Àπâ“ 20
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

°√≥’∑’Ë‡¥Á°æâπ®“°§«“¡ª°§√Õß¥Ÿ·≈¢Õß ∂“π·√°√—∫  ∂“π ß‡§√“–Àå  ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ

·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ·≈â« ∂â“¡’‡Àµÿº≈ ¡§«√°Á„ÀâºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕª≈—¥°√–∑√«ß

À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ „Àâµ—Èßæπ—°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¬Ÿà¢Õß‡¥Á°·≈–¢ÕßºŸâª°§√Õß‡ πÕµàÕ

ª≈—¥°√–∑√«ß ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√

§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ËÕ¥”‡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° ºŸâª°§√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«‘∑¬“

·≈–ºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ ÷́Ëß‰¥â≈à«ß√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«‡π◊ËÕß„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

¢Õßµπ¥â«¬ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥‚¶…≥“À√◊Õ‡º¬·æ√à∑“ß ◊ËÕ¡«≈™πÀ√◊Õ ◊ËÕ “√ π‡∑»ª√–‡¿∑„¥ ÷́Ëß¢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§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ ‰¥â∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√ ·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥¡’Õ”π“®
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Àπâ“ 21
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

®—¥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◊Ëπ¢Õß√—∞πÕ°®“°∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈÕ“®®—¥µ—Èß·≈–¥”‡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 ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–§≥–°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°®—ßÀ«—¥ °”°—∫¥Ÿ·≈·≈– àß‡ √‘¡ 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·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ¡’Õ”π“®·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ∂Õ¥∂ÕπºŸâª°§√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§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‰«â‡æ◊ËÕ ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®‡¥Á°

·≈–§√Õ∫§√—« «‘π‘®©—¬°”Àπ¥«‘∏’°“√∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°·µà≈–§π

∂â“®”‡ªìπÕ“®√—∫µ—«‡¥Á°‰«âª°§√Õß¥Ÿ·≈™—Ë«§√“«‰¥â‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õπ
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Àπâ“ 22
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

(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§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ

√«¡∑—Èß¢ÕßºŸâª°§√Õß À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‡¥Á°Õ“»—¬Õ¬Ÿà¥â«¬ µ≈Õ¥®π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑—Èßª«ß‡°’Ë¬«°—∫‡¥Á° ·≈–¡Ÿ≈‡Àµÿ

∑’Ë∑”„Àâ‡¥Á°µ°Õ¬Ÿà„π ¿“«–®”µâÕß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ‡æ◊ËÕ√“¬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“·≈–

øóôπøŸ ‚√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“®¬◊Ëπ§”¢Õ„Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ·µàßµ—ÈßºŸâ§ÿâ¡§√Õß

 «— ¥‘¿“æ·°à‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ Ù¯

(¯) „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ·°àºŸâª°§√Õß „π°√≥’∑’Ë‡¥Á°®”µâÕß‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–Àå

À√◊Õ§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ

ºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π·√°√—∫µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡¥Á° “¡“√∂°≈—∫‰ªÕ¬Ÿà°—∫ºŸâª°§√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—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊ËπµâÕß§«∫§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



156 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

Àπâ“ 23
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

(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¥ àÕß·≈–µ‘¥µ“¡„Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ·°à‡¥Á°∑’ËÕÕ°®“° ∂“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° àß¡“®“° ∂“π·√°√—∫´÷Ëß¡’√“¬ß“π

°“√ ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®·≈â« Õ“®ß¥°“√ ◊∫‡ “–·≈–æ‘π‘®°Á‰¥â

¡“µ√“ ı˘ ºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π§ÿâ¡§√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¥ àÕß·≈–µ‘¥µ“¡„Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ·°à‡¥Á°∑’ËÕÕ°®“° ∂“π§ÿâ¡§√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‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°

ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ „ÀâºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
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Àπâ“ 24
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

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—°»÷°…“ ·≈–ºŸâª°§√Õß ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡§«“¡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—Èπ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ Õ∫∂“¡·≈–Õ∫√¡ —Ëß 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“∑’Ëµ“¡À¡«¥π’È¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡§«“¡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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Àπâ“ 25
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

(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°√≥’¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ 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¢÷Èπ∂÷ßæ√–Õ“∑‘µ¬åµ° À√◊Õ„π√–À«à“ß‡«≈“∑”°“√ ‡æ◊ËÕ∑”°“√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 §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘‡¥Á° √«¡∑—Èß§√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∑’Ëµ°‡ªìπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ√◊Õ∑’Ë°Õß∑ÿπ‰¥â√—∫µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ‚¥¬π‘µ‘°√√¡Õ◊Ëπ

(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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Àπâ“ 26
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

¡“µ√“ ˜Ò „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπ§≥–Àπ÷Ëß ª√–°Õ∫¥â«¬ ª≈—¥°√–∑√«ß°“√æ—≤π“

 —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§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◊ËÕ°“√ ß‡§√“–Àå §ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ·≈– àß‡ √‘¡§«“¡ª√–æƒµ‘

‡¥Á° √«¡∑—Èß§√Õ∫§√—«·≈–§√Õ∫§√—«Õÿª∂—¡¿å¢Õß‡¥Á°µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥À√◊Õµ“¡§” —Ëß»“≈

(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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Àπâ“ 27
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

¡“µ√“ ˜˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπ®—¥∑”ß∫¥ÿ≈·≈–∫—≠™’∑”°“√ àßºŸâ 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÷Ëß√âÕ¬Àâ“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘Èπªï∫—≠™’

‡æ◊ËÕ§≥–°√√¡°“√‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ∑√“∫

√“¬ß“πº≈°“√ Õ∫∫—≠™’µ“¡«√√§ Õß„Àâ√—∞¡πµ√’‡ πÕµàÕπ“¬°√—∞¡πµ√’ ‡æ◊ËÕπ”‡ 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√“ ˜˘ ºŸâ„¥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“∑’Ë́ ÷ËßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ Û (Û) µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊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 ºŸâ„¥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÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑

À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ ¯Ú ºŸâ„¥®—¥µ—ÈßÀ√◊Õ¥”‡π‘π°‘®°“√ ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á°  ∂“π·√°√—∫  ∂“π ß‡§√“–Àå

 ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ À√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸµ“¡¡“µ√“ ıÚ ‚¥¬¡‘‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ
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Àπâ“ 28
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

∂Ÿ°‡æ‘°∂ÕπÀ√◊ÕÀ¡¥Õ“¬ÿ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ

∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

∂â“ºŸâΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘„π«√√§Àπ÷Ëß‰¥â¬◊Ëπ§”¢ÕÕπÿ≠“µÀ√◊Õ¬◊Ëπ§”¢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√◊ÕºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π√—∫‡≈’È¬ß‡¥Á°  ∂“π·√°√—∫  ∂“π ß‡§√“–Àå

 ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ À√◊Õ ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ°Æ°√–∑√«ß

À√◊Õ√–‡∫’¬∫∑’ËÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π

Àπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

∂â“ºŸâΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘„π«√√§Àπ÷Ëß‰¥â¥”‡π‘π°“√·°â‰¢À√◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡§”·π–π”¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

À√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ‡¥Á°µ“¡¡“µ√“ ÚÙ ·≈â« °“√¥”‡π‘π§¥’Õ“≠“µàÕ∫ÿ§§≈π—Èπ„Àâ‡ªìπÕ—π

√–ß—∫‰ª

¡“µ√“ ¯Ù ºŸâ„¥°√–∑”°“√‡ªìπºŸâª°§√Õß «— ¥‘¿“æ¢Õß ∂“π·√°√—∫  ∂“π ß‡§√“–Àå

 ∂“π§ÿâ¡§√Õß «— ¥‘¿“æ ·≈– ∂“πæ—≤π“·≈–øóôπøŸ‚¥¬¡‘‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡¡“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§ÿâ¡§√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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Àπâ“ 29
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˘ı °

·≈–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 ‚¥¬∑’Ëª√–°“»¢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¡“– ¡¬‘Ëß¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¥Á°‰¥â√—∫°“√Õÿª°“√–‡≈’È¬ß¥Ÿ Õ∫√¡ —Ëß Õπ ·≈–¡’æ—≤π“°“√∑’Ë‡À¡“– ¡ Õ—π‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡

§«“¡¡—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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 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรง 

ในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ 
การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟอง 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา   
ดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เห็นควร  
ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรง 
ในครอบครัว  แทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ   การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟอง  
เพื่อใหการดําเนินการ  เปนไปดวยความเรียบรอยตามบทบัญญัติดังกลาวไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  แทนการ
ลงโทษและเง่ือนไขการยอมความ  การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟอง  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหศาลใชดุลพินิจพิจารณากําหนดวาจะใชวิธีการฟนฟู  บําบัดรักษา  คุมความ

ประพฤติผูกระทําความผิด  ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข  ทํางานบริการ
สาธารณะ  ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัวหรือทําทัณฑบนไว  
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  แทนการลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้นก็ไดโดยใหพิจารณา  
ถึงสาเหตุแหงการกระทําความผิด  พฤติการณแหงคดี  อายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปญญา  
การศึกษาอบรม  สุขภาพ  ภาวะแหงจิต  นิสัย  อาชีพ  และฐานะของผูกระทําความผิด  ตลอดจน
ส่ิงแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับผูกระทําความผิด  ประกอบดุลพินิจที่จะใชวิธีการดังกลาวใหเหมาะสมกับ
ผูกระทําความผิดแตละราย  และเหมาะสมกับพฤติการณเฉพาะเร่ือง  โดยมุงถึงความสงบสุข  และการอยู
รวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ  และศาลอาจสอบถามหรือรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคล
ในครอบครัวประกอบดุลพินิจดวยก็ได 

ขอ ๔ วิธีการฟนฟูและบําบัดรักษาผูกระทําความผิดแทนการลงโทษนั้น  ศาลอาจกําหนด
ขอเดียวหรือหลายขอ  ดังตอไปนี้ 
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 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๑) ใหฟนฟูโดยการอบรมผูกระทําความผิด  ดวยการวากลาวตักเตือนหรือใหเขารวม
โครงการฝกอบรมทางศีลธรรมหรือฝกวินัยหรือโครงการอื่น  เปนระยะเวลาและในสถานที่ที่เหมาะสม
ตามที่ศาลเห็นสมควร  แตทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน  ๗  วัน 

(๒) ใหเขารับการฟนฟูบําบัดรักษาเกี่ยวกับอาการติดยาเสพติดใหโทษ  ในสถานพยาบาล  
สถานที่ของราชการ  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร  จนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัด  แตทั้งนี้เปนเวลา 
ไมเกิน  ๖  เดือนนับแต วันถูกสงตัวเขารับการฟนฟู  บําบัดรักษา  เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น   
โดยคํานึงถึงอายุ  เพศ  ประวัติ  พฤติกรรมในการกระทําความผิดที่เกิดจากการติดยาเสพติดใหโทษ  
ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งปวงของผูกระทําความผิดประกอบดวย  และอาจจะใหผูกระทําความผิดอยู
ภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติดวยก็ได 

(๓) ใหสงตัวผูกระทําความผิด  ซ่ึงมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ  หรือความเจ็บปวย
อยางอื่น  ไปบําบัดรักษายังโรงพยาบาล  สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรหรือมอบ
ใหแกผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควรจนกวาผูนั้นจะหาย  หรือตามระยะเวลา
ที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเปนเวลาไมเกิน  ๑  ป  เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น 

(๔) ใหสงตัวผูกระทําความผิดเขารับการบําบัดรักษาอาการติดสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น 
ในสถานพยาบาล  สถานที่ของราชการหรือสถานท่ีอื่นที่เห็นสมควร  จนกวาจะหายจากการติดสุรา   
หรือของมึนเมาอยางอื่น  แตทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน  ๖  เดือนนับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการบําบัดรักษา  
เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น 

ขอ ๕ วิธีการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดแทนการลงโทษนั้น  ใหศาลกําหนดให
ผูกระทําความผิดไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานสังคมสงเคราะห  หรือบุคคลอื่นที่
ศาลเห็นสมควรทุก  ๓  เดือนตอคร้ังเปนเวลาไมเกิน  ๑  ป  หรือระยะเวลาที่เห็นสมควรแตไมเกิน  ๑  ป  
เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือ  ตักเตือนในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ  โดยอาจจะกําหนด
เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติขอเดียวหรือหลายขอ  ดังตอไปนี้ดวยก็ได 

(๑) หามมิใหผูกระทําความผิดเขาไปในสถานที่อันจูงใจใหประพฤติชั่วหรือกระทําการใด 
อันเปนเหตุใหประพฤติชั่ว 

(๒) ใหฝกหัดหรือประกอบอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
(๓) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิดอีก 
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 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๔) หามเลนการพนันหรือหามด่ืมสุราหรือเสพส่ิงเสพติดทุกชนิดและอาจใหไปรับการ
บําบัดรักษาการติดสุราหรือส่ิงเสพติดหรือความบกพรองทางรางกายและจิตใจ  หรือความเจ็บปวย   
อยางอื่น  ณ  สถานพยาบาลหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร  ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด  เปนเวลาไมเกิน  
๖  เดือนนับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการบําบัดรักษา  เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น 

(๕) เง่ือนไขอื่น ๆ  ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด  เพื่อแกไขฟนฟู  หรือปองกันมิใหผูกระทํา
ความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก 

เง่ือนไขตามที่ศาลไดกําหนดดังกลาวนั้น  ถาภายหลังความปรากฏแกศาลวาพฤติการณ   
เก่ียวแกการคุมความประพฤติไดเปลี่ยนแปลงไป  ศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใด   
หรือกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมที่ยังไมไดกําหนดอีกก็ได 

ขอ ๖ วิธีการใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขแทนการลงโทษนั้น   
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 
ที่กําหนดใหชําระตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด  แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  เวนแตมีเหตุ
สมควรอยางอื่น 

ขอ ๗ การใหทํางานบริการสาธารณะแทนการลงโทษนั้น  ใหศาลกําหนดประเภท   
ของการทํางานบริการสาธารณะประโยชน  สถานที่  และระยะเวลาตามที่ศาลและผูกระทําความผิด
เห็นสมควร  แตทั้งนี้  ไมควรกําหนดใหเกินวันละสามชั่วโมง  และไมเกินเจ็ดวัน  โดยใหพิจารณาดวยวา
การทํางานนั้น  ตองไมกอความเสียหายแกสังคมหรือบุคคลอื่นและไมกอใหเกิดภาระเกินสมควร   
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 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ทั้งใหพิจารณาจากวิถีชีวิต  การดํารงชีพ  ความรับผิดชอบตอครอบครัวและพิจารณาจากลักษณะหรือ
ประเภทและความเหมาะสมของงาน  รวมทั้งระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไปทํางานดวย 

ขอ ๘ การใหละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว   
แทนการลงโทษ  เมื่อศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดี  ยังไมสมควรลงโทษผูกระทําความผิด  แตการ
กระทําของผูกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว  ศาลมี
อํานาจที่จะส่ังหามมิใหผูกระทําความผิดกระทําหรือใหละเวนการกระทําดังกลาว  หรือมีคําส่ังอื่นใด   
ในอันที่จะบรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่ผูเสียหาย  อาจไดรับตอไปเนื่องจากการกระทําของผูกระทํา
ความผิด  ตามที่ศาลเห็นสมควรได  โดยศาลอาจกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมใหผูกระทําความผิดปฏิบัติ   
เพื่อปองกันมิใหผูนั้นกระทําความผิดข้ึนอีกก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควร  ภายในระยะเวลาไมเกิน  ๑  ป  
เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น 

ขอ ๙ การทํ าทัณฑบนแทนการลงโทษ   เมื่อศาลเห็นว าตามพฤติการณแหงค ดี   
ยังไมสมควรลงโทษผูกระทําความผิด  แตมีเหตุอันควรเชื่อวาผูกระทําความผิดอาจจะกอเหตุราย  ใหเกิด
ภยันตรายแกบุคคลในครอบครัวข้ึนอีก  ใหศาลมีอํานาจที่จะส่ังใหผูนั้นทําทัณฑบนไวโดยกําหนด
จํานวนเงินไมเกินหาพันบาท  วาผูนั้นจะไมกอเหตุรายดังกลาวอีกตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
แตไมเกินสองป  และจะสั่งใหมีประกันดวยหรือไมก็ได 

ถาผูทําทัณฑบนกระทําผิดทัณฑบน  ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูนั้นชําระเงินไมเกินจํานวนที่ได
กําหนดไวในทัณฑบน  ถาผูนั้นไมชําระใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๙   
และมาตรา  ๓๐  มาใชบังคับ  เวนแตผูทําผิดทัณฑบนเปนเด็กหรือเยาวชน  ใหนําบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
มาตรา  ๑๐๗  มาใชบังคับ  

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีการยอมความ   การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟองในความผิด   
ตามมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ใหศาลจัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบื ้องตนกอนการยอมความ  การถอนคํารองทุกขหรือการถอน 
ฟองนั้น  และกําหนดใหนําวิธีการตามขอ  ๔  ถึงขอ  ๙  ขอเดียวหรือหลายขอ  มาเปนเง่ือนไขในการ
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม  โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคล 
ในครอบครัวประกอบดวยก็ได  หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเง่ือนไขดังกลาวครบถวนแลว   
จึงใหมีการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองในความผิดดังกลาวได  หากจําเลยฝาฝน  
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 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว  ในขอนี้หรือขออื่น ๆ  ขอใดขอหนึ่ง  ใหศาลมีอํานาจยกคดีข้ึน
ดําเนินการตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สนิท  ตระกูลพรายงาม 
อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
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บทบ�ทของศูนย์ปฏิบัติก�รเพื่อป้องกันก�รกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัวโดยสังเขป

๑. ก�รดำ�เนินก�รเมื่อเกิดเหตุ

 - เป็นหน่วยปฏิบัติในการรรับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว

 - ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว (พนักงานเจ้าหน้าที่ใน 
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ด�าเนินการตามระเบียบกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการด�าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรง 
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงใน
ครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ก�รดำ�เนินก�รเมื่อมีก�รออกคำ�สั่งกำ�หนดม�ตรก�ร/วิธีก�รเพื่อบรรเท�ทุกข์

 - แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุขภาพกายและจิตของผู้กระท�าความรุนแรง
ในครอบครัว ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว  มูลเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
ในครอบครัว หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา รวมทั้งเสนอมาตรการหรือวิธีการ
บรรเทาทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือศาล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกค�าสั่งตามมาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๑๑

๓. ก�รดำ�เนินก�รเมื่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่หรือศ�ลมีคำ�สั่งกำ�หนดม�ตรก�รหรือวิธีก�รเพื่อบรรเท�
ทุกข์ ต�มม�ตร� ๑๐ และม�ตร� ๑๑

 - ในกรณีที่มีค�าสั่งให้ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ หรือให้
ใช้วิธีการฟื้นฟู บ�าบักรักษา ให้ประสานความร่วมมือกับแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตรวจรักษา ฟื้นฟู หรือบ�าบัดร่างกายและจิตใจ และให้ค�า
ปรึกษาแก่ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง : กรมการแพทย์ กรมสขุภาพจติ กรมอนามยั กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ โรงพยาบาล
ในสังกัด กทม.

 - ในกรณีท่ีมีค�าส่ังให้ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว ชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ แจ้งค�าสั่งแก่ผู้กระท�าความรุนแรงทราบ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ศูนย์ปฏิบัติ
การฯ แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลทราบ

 - กรณีมีค�าสั่งห้ามผู้กระท�าฯ เข้าไปในที่พ�านักของครอบครัวหรือห้ามเข้าใกล้ตัวบุคคลในครอบครัว 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท�าการติดตามสอดส่องผู้กระท�าความรุนแรง หาก 
ผู้กระท�าความรุนแรงร้องขอว่าตนไม่มีที่พ�านักอื่นใด ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน สถานแรกรับ  
สถานสงเคราะห์ หรือที่พักอื่นใดที่เหมาะสม 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บ้านพักฉุกเฉิน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน

 - ในกรณีที่มีค�าสั่งก�าหนดวิธีการดูแลบุตร ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามให้หน่วยงานหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าสั่งดังกล่าวและรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลทราบ

 - ในกรณีเป็นค�าสั่งหรือมาตรการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวมา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือให ้
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าสั่ง หากไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้รายงานให้พนักงานเจ้า
หน้าที่หรือศาลทราบ

๔. ก�รดำ�เนนิก�รรับเรือ่งร�วก�รฝ่�ฝืน ก�รตดิต�มให้มกี�รปฏบิตัติ�มคำ�สัง่พนกัง�นเจ้�หน้�ทีห่รอืศ�ล

 - รับเรื่องราวเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง และรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล
ทราบแล้วแต่กรณี

 - ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม
เพือ่ให้มกีารปฏบิตัติามค�าสัง่ฯ และรายงานข้อเทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปเก่ียวกบัความสมัพันธ์
ระหว่างผู้กระท�า ผู้ถูกกระท�า สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ศาลพิจารณาไต่สวนและมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลงหรือ
ก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม  

๕. ก�รดำ�เนนิก�รกรณทีีศ่�ลกำ�หนดให้ใช้วธิอ่ืีนแทนก�รลงโทษ ต�มม�ตร� ๑๒

 - ติดตามประสานงานบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งแทนการลงโทษ (มี ๗ ประการ ได้แก่ ฟื้นฟู บ�าบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระท�า
ความผิด ชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�างานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระท�าอันเป็นเหตุให้เกิด 
ความรุนแรงในครอบครัว หรือ ท�าทัณฑ์บน แล้วรายงานให้ศาลทราบ

๖. ก�รดำ�เนนิก�รเมือ่มกี�รยอมคว�ม ก�รถอนคำ�ร้องทุกข์ หรอืก�รถอนฟ้อง ต�มม�ตร� ๑๒ วรรคสอง

 - แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุขภาพกายและจิตของผู้กระท�าความรุนแรง
ในครอบครัว ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว  มูลเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรง 
ในครอบครัว หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา หรือข้อเท็จจริงอื่นใดต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีหรือศาล เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก�าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้น 
ก่อนการยอมความ การถอนค�าร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง

- ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นสมควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นใด 
ในครอบครัว ประกอบการท�าบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้น ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวเข้าร่วมด้วย

- ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลน�าวิธีการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาก�าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในการปฏิบติัตามบนัทึกข้อตกลงเบือ้งต้น ให้ศนูย์ปฏบิตักิารฯ ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง
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๗. ก�รดำ�เนนิก�รตดิต�มผลก�รปฏบัิติต�มบันทึกข้อตกลงฯ

 - ติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ  การถอนค�าร้องทุกข์ 
หรือการถอนฟ้อง  และเงื่อนไขตามที่พนักงานสอบสวนหรือศาลก�าหนด  หากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยฝ่าฝืน 
หรือไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ให้ศูนย์ปฏิบัติการรายงานให้พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบแล้วแต่กรณี

ก�รดำ�เนินก�รด้�นอื่นๆ ของศูนย์ปฏิบัติก�รเพื่อป้องกันก�รกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัว

- ประสานความร่วมมือกับแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตรวจร่างกาย จิตใจ และให้ค�าปรึกษา

- จัดให้มีสถานที่สอบปากค�าผู้ถูกกระท�าที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจ โดยค�านึงถึงเพศ อายุ 
สภาพจิตใจ และพฤติการอื่นๆ

- จัดให้มีพักที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู ้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือป้องกัน 
การถูกกระท�าซ�้า

- จัดหาอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นแก่การด�ารงชีพ หรือจัดให้มีการท�างานระหว่าง 
พักอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฯ บ้านพักฉุกเฉิน หรือสถานแรกรับ

-  ประสานส�านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา กรณีผู้ถูกกระท�า 
ความรุนแรงร้องขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

- ประสานหน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น การจัดประชุม เพื่อน�าพระราชบัญญัติฯ ไปสู่การปฏิบัติ

- จัดเกบ็/รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการกระท�าความรนุแรงท่ีศนูย์ปฏบัิตกิารฯ ด�าเนนิการตามมาตรา 
๑๗ และรายงานข้อมูลให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอย่างน้อยปีละครั้ง

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ในพื้นที่ชุมชนอย่างทั่วถึง
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

เครือข่�ยในก�รประส�นช่วยเหลือผู้ถูกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว

๑. กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์
๑.๑ กรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว

ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
- ศูนย์ปฏิบัติก�รกรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว
 ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๕๐๔๘ โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๕๐๕๗
- กองส่งเสริมสถ�บันครอบครัว กรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว
 ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 โทรศัพท ์๐ ๒๖๔๒ ๗๗๕๐ โทรส�ร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๕๐

๑.๒ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท ์๐๒-๖๕๙-๖๔๔๓ , ๐๒-๖๕๙-๖๕๒๖-๗

- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
 ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
 ที่อยู่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
 โทรศัพท์ ๑๓๐๐ (อัตโนมัติ) , ๐๒-๖๕๙-๖๒๕๙  โทรส�ร ๐๒-๖๕๙-๖๒๕๙
- สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด
๑. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ต�าบลไสไทย อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  

 ๘๑๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐๗๕-๖๑๑-๐๔๔ โทรส�ร ๐๗๕-๖๑๒-๕๘๖
๒. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก�ญจนบุรี 
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (ชั้น ๑) ถนนแสงชูโต ต�าบลปากแพรก อ�าเภอเมือง  

 จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท ์๐๓๔-๕๑๑-๗๗๕ , ๐๓๔-๕๑๒-๔๕๕  โทรส�ร ๐๓๔-๕๑๑-๗๗๕
๓. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก�ฬสินธุ์
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๑ ต�าบลกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทรศัพท ์๐๔๓-๘๒๑-๖๔๙  โทรสาร ๐๔๓-๘๒๑-๖๔๙
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๔. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำ�แพงเพชร
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจงัหวดัก�าแพงเพชร (หลังใหม่) ชัน้ ๒ ถนนก�าแพงเพชร-สโุขทยั ต�าบลหนองปลงิ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕-๑๘๐ , ๐๕๕-๗๐๕-๐๓๐ ถึง ๑ โทรส�ร ๐๕๕-๗๐๕-๐๓๐ ถึง ๑

๕. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ร�ยะเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนศูนย์ราชการ 
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๓๖-๖๒๑ โทรส�ร ๐๔๓-๒๓๗-๙๘๖

๖. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ๑๒๑๒/๒๑ ถนนท่าแฉลบ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๑๒-๕๕๒  โทรส�ร ๐๓๙-๓๒๗-๘๖๘

๗. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทร�
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจงัหวดัฉะเชงิเทรา ถนนเรอืงวฒุ ิต�าบลหน้าเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
๒๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๖-๑๑๗ , ๐๓๘-๕๓๕-๓๘๗ โทรส�ร ๐๓๘-๕๑๑-๖๓๔

๘. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรีชั้น ๑ ถนนมนตเสวี ต�าบลบางปลาสร้อย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทรศัพท ์๐๓๘-๒๗๗-๘๗๗ โทรส�ร ๐๓๘-๒๘๕-๒๐๘

๙. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยน�ท
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น ๑ (หลังใหม่) ถนนพรหมประเสริฐ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทรศัพท ์๐๕๖-๔๑๑-๑๐๓ โทรส�ร ๐๕๖-๔๑๑-๑๐๓

๑๐. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๑๑-๐๐๓ ถึง ๔ โทรส�ร ๐๔๔-๘๑๑-๐๐๔
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๑๑. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวดัชมุพร ชัน้ ๑ ถนนไตรรตัน์ ต�าบลนาชะอัง อ�าเภอเมือง จงัหวดัชมุพร ๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๑๑-๗๑๐  โทรส�ร ๐๗๗-๕๐๒-๙๙๖

๑๒. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงร�ย
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๑ ถนนแม่ฟ้าหลวง ต�าบลริมกก 
อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท ์๐๕๓-๑๕๐-๑๕๓ , ๐๕๓-๑๕๐-๑๕๘  โทรส�ร ๐๕๓-๑๕๐-๑๕๓

๑๓. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒-๗๑๖ , ๐๕๓-๑๑๒-๗๑๙  โทรส�ร ๐๕๓-๑๑๒-๗๑๘

๑๔. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนพัทลุง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท ์๐๗๕-๒๑๘-๓๖๖  โทรส�ร ๐๗๕-๒๒๐-๒๑๓

๑๕. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตร�ด
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจงัหวดัตราดชัน้ ๑ ถนนราษฏร์นยิม ต�าบลบางพระ อ�าเภอเมอืง จังหวดัตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๑๑-๕๘๘โทรส�ร ๐๓๙-๕๒๕-๒๙๖

๑๖. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต�ก
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ท่ีอยู ่ศาลากลางจงัหวดัตาก ถนนพหลโยธนิ ต�าบลหนองหลวง อ�าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท ์๐๕๕-๕๑๑-๔๕๒  โทรส�ร ๐๕๕-๕๑๗-๔๔๖

๑๗. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครน�ยก 
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดนครนายก ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐๓๗-๓๑๑-๔๘๐  โทรส�ร ๐๓๗-๓๑๑-๑๔๐ , ๐๓๗-๓๑๑-๔๘๐

๑๘. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ ต�าบลถนนขาด 
อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๔๐-๐๑๕ ถึง ๗  โทรส�ร ๐๓๔-๓๔๐-๐๑๗
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๑๙. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนอภิบาลบัญชา ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๑๑-๐๒๒  โทรส�ร ๐๔๒-๕๑๑-๐๕๖

๒๐. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครร�ชสีม�
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ถนนมหาดไทย อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท ์๐๔๔-๒๔๓-๐๐๐  โทรส�ร ๐๔๔-๒๕๕-๗๓๒

๒๑. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) ถนนราชด�าเนิน ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท ์๐๗๕-๓๕๖-๑๖๕  โทรส�ร ๐๗๕-๓๔๑-๐๒๖

๒๒. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (ชั้น ๑) ถนนสวรรค์วิถี ต�าบลนครสวรรค์ตก 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๘๐๓-๕๓๒ ถึง ๕  โทรส�ร ๐๕๖-๘๐๓-๕๓๒ ถึง ๕

๒๓. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ 
อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๐-๐๗๓๗ ถึง ๘  โทรส�ร ๐๒-๙๕๐-๒๑๓๔

๒๔. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนร�ธิว�ส
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๑ ต�าบลล�าภู อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๑๐๕ ถึง ๖  โทรส�ร ๐๗๓-๕๓๒-๑๐๕ ถึง ๖

๒๕. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่�น
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศนูย์ราชการจงัหวดัน่าน ถนนน่าน-พะเยา ต�าบลไชยสถาน อ�าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๖-๔๐๑  โทรส�ร ๐๕๔-๗๑๖-๔๐๒

๒๖. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงก�ฬ
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ต�าบลบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๒-๔๖๒ ถึง ๓  โทรส�ร ๐๔๒-๔๙๒-๔๘๗
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๒๗. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู ่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๕๙ ชั้น ๑ เขากระโดง ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๖๖-๕๕๐ ถึง ๑  โทรส�ร ๐๔๔-๖๖๖-๕๕๐

๒๘. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธ�นี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ต�าบลบางปรอก อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑-๖๐๔๓  โทรส�ร ๐๒-๕๘๑-๔๙๓๗

๒๙. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทรศัพท ์๐๓๒-๖๑๑-๓๔๙  โทรส�ร ๐๓๒-๖๐๓-๑๖๔

๓๐. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปร�จีนบุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒ ถนนสุวินทวงศ์ ต�าบลไม้เค็ด
อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๕๔-๐๒๕  โทรส�ร ๐๓๗-๔๕๔-๐๒๔

๓๑. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตต�นี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ต�าบลสะบารัง อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทรศัพท ์๐๗๓-๓๓๓-๗๖๒ ถึง ๓  โทรส�ร ๐๗๓-๓๔๙-๑๔๕

๓๒. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ถนนสายเอเซีย อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๔๕-๓๖๗  โทรส�ร ๐๓๕-๓๓๕-๘๕๗

๓๓. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังง� 
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่๗/๑-๒ ซอยหน้าค่าย ต�าบลท้ายช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๑๒-๑๗๙  โทรส�ร ๐๗๖-๔๑๔-๒๕๓

๓๔. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์ ต�าบลคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๓-๒๘๙  โทรส�ร ๐๗๔-๖๑๒-๖๐๙
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๓๕. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น ๑ ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๑๑-๑๓๐  โทรส�ร ๐๕๖-๖๑๑-๑๓๐

๓๖. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๑ ถนนวังจันทน์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๔๖-๘๒๗  โทรส�ร ๐๕๕-๒๔๖-๘๒๗

๓๗. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต�าบลคลองกระแซง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๒๖-๐๙๑  โทรส�ร ๐๓๒-๔๑๐-๖๔๓

๓๘. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต�าบลสะเดียง 
อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๒๕-๗๔๓ ถึง ๕  โทรส�ร ๐๕๖-๗๒๕-๗๔๓ ถึง ๑๘

๓๙. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจังหวดัแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ต�าบลในเวยีง อ�าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ ๕๔๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐๕๔-๕๑๑-๕๗๒ ถึง ๓  โทรส�ร ๐๕๔-๕๑๑-๕๗๒ ถึง ๓

๔๐. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเย�
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ถนนพหลโยธิน ต�าบลบ้านป้อม 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๑๑-๑๔๖ ถึง ๗ , ๐๕๔-๔๔๙-๕๔๕ ถึง ๗  โทรส�ร ๐๕๔-๔๑๑-๑๔๗

๔๑. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ต�าบลตลาดใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒-๗๒๖ / ๒๔๐-๔๑๔  โทรส�ร ๐๗๖-๒๔๐-๔๑๕

๔๒. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมห�ส�รค�ม
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามชั้น ๑ ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด 
ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท ์๐๔๓-๗๗๗-๑๑๖ , ๐๔๓-๗๗๗-๑๒๑  โทรส�ร ๐๔๓-๗๗๗-๕๗๗
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๔๓. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกด�ห�ร
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๑-๔๔๒  โทรส�ร ๐๔๒-๖๑๑-๔๔๒

๔๔. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนขุนลุมประพาส ต�าบลจองค�า 
อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๒-๒๐๕  โทรส�ร ๐๕๓-๖๑๑-๒๖๑

๔๕. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะล�
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๑๒-๙๖๑  โทรส�ร ๐๗๓-๒๔๓-๐๐๔

๔๖. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐๔๕-๗๑๑-๕๗๙  โทรส�ร ๐๔๕-๗๑๑-๐๘๐

๔๗. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทรศัพท ์๐๔๓-๕๒๖-๔๔๖  โทรส�ร ๐๔๓-๕๒๖-๔๔๖

๔๘. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม ต�าบลบางริ้น อ�าเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๐๐-๑๒๘  โทรส�ร ๐๗๗-๘๐๐-๑๓๐

๔๙. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศนูย์ราชการจังหวดัระยอง ชัน้ ๑ ถนนสขุมุวทิ ต�าบลเนนิพระ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๙๔-๑๔๑  โทรส�ร ๐๓๘-๖๙๔-๐๗๕

๕๐. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร�ชบุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น ๑ ถนนอ�าเภอ ต�าบลหน้าเมือง 
อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๓๗-๖๒๐ , ๐๓๒-๓๒๖-๘๒๑  โทรส�ร ๐๓๒-๓๒๑-๙๘๑
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๕๑. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ท่ีอยู่ ศาลากลางจงัหวดัลพบรุ ีชัน้ ๑ ถนนนารายณ์มหาราช อ�าเภอเมอืง จงัหวัดลพบรุ ี๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๗๐-๑๖๘ ถึง ๙  โทรส�ร ๐๓๖-๗๗๐-๑๖๘

๕๒. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำ�ป�ง
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดล�าปาง ชั้น ๒ ถนนวชิราวุธด�าเนิน ต�าบลพระบาท 
อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๖๕-๐๔๒ ถึง ๔  โทรส�ร ๐๕๔-๒๖๕-๐๔๓

๕๓. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำ�พูน
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจงัหวดัล�าพนู ถนนอนิทยงยศ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จงัหวดัล�าพนู ๕๑๐๐๐
โทรศัพท ์๐๕๓-๕๑๑-๑๘๘ , ๐๕๓-๕๑๑-๑๔๑  โทรส�ร ๐๕๓-๕๑๑-๑๘๘

๕๔. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมะลิวัลย์ ต�าบลกุดป่อง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๑-๒๙๓  โทรส�ร ๐๔๒-๘๓๒-๓๒๐

๕๕. สำ�นักง�นพัฒน�ชุมชนและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ต�าบลเมืองเหนือ 
อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๑-๔๗๔  โทรส�ร ๐๔๕-๖๑๑-๔๗๔

๕๖. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนศูนย์ราชการ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐
โทรศัพท ์๐๔๒-๗๑๑-๔๓๙ ถึง ๔๔๐  โทรส�ร ๐๔๒-๗๓๓-๕๗๑

๕๗. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขล�
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวดัสงขลา ถนนราชด�าเนิน ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๑-๑๘๘  โทรส�ร ๐๗๔-๓๑๓-๖๒๐

๕๘. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจงัหวดัสตลู ชัน้ ๑ (หลงัใหม่) ต�าบลพมิาน อ�าเภอเมอืงสตลู จงัหวดัสตูล ๙๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๑๑-๓๗๕  โทรส�ร ๐๗๔-๗๑๑-๓๗๕
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๕๙. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจงัหวัดสมทุรปราการ ถนนสุทธภิริมย์ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๕-๒๒๒๔ , ๐๒-๓๙๕-๔๑๓๖ , ๐๒-๓๘๒-๖๐๔๖  โทรส�ร ๐๒-๓๙๕-๔๑๓๖

๖๐. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคร�ม
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนเอกชัย 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๒-๖๑๔  โทรส�ร ๐๓๔-๗๑๕-๗๓๐

๖๑. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรส�คร
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ต�าบลมหาชัย 
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๔๑๑-๐๔๑  โทรส�ร ๐๓๔-๔๒๗-๑๒๐

๖๒. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๒๕-๐๖๘  โทรส�ร ๐๓๗-๔๒๕-๒๐๑

๖๓. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต�าบลปากเพรียว 
อ�าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๑๑-๗๙๔ , ๐๓๖-๒๑๒-๑๐๕ , ๐๓๖-๒๓๓-๑๑๓  โทรส�ร ๐๓๖-๒๑๑-๗๙๔

๖๔. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจงัหวดัสงิห์บรุ ีถนนสงิห์บุร-ีบางพาน ต�าบลบางมญั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงิห์บรีุ ๑๖๐๐๐
โทรศัพท ์๐๓๖-๕๐๗-๑๖๓  โทรสาร ๐๓๖-๕๐๗-๑๖๒ 

๖๕. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจงัหวดัสโุขทยั ชัน้ ๑ ถนนนกิรเกษม ต�าบลธาน ีอ�าเภอเมือง จังหวดัสโุขทยั ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๑-๒๓๔ / ๖๑๖-๔๑๗  โทรส�ร ๐๕๕-๖๑๑-๒๓๔

๖๖. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศนูย์ราชการจังหวดัสพุรรณบรุ ีต�าบลสนามชยั อ�าเภอเมอืงสพุรรณบุร ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๕-๓๘๖ ถึง ๗  โทรส�ร ๐๓๕-๕๓๕-๓๘๖ ถึง ๗
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๖๗. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุร�ษฏร์ธ�นี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต�าบลขุนทะเล 
อ�าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๘๔๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๐๘๐ ถึง ๑  โทรส�ร ๐๗๗-๓๕๕-๐๘๐ถึง ๑

๖๘. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๑๑-๔๒๔  โทรส�ร ๐๔๔-๕๑๑-๖๕๔ , ๐๔๔-๕๑๑-๐๕๘

๖๙. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองค�ย
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒ ถนนมิตรภาพ ต�าบลหนองกอมเกาะ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๑-๐๒๗  โทรส�ร ๐๔๒-๔๒๒-๘๔๐

๗๐. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู ชั้น ๑ ถนนอุดร-เลย ต�าบลล�าภู อ�าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล�าภู ๓๙๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐๔๒-๓๑๒-๐๓๐  โทรส�ร ๐๔๒-๓๑๑-๙๓๔

๗๑. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่�งทอง
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนเทศบาล ๑ ต�าบลบางแก้ว 
อ�าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๖-๑๕๖  โทรส�ร ๐๓๕-๖๑๑-๑๖๓

๗๒. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธ�นี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๑ ถนนอธิบดี ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๑-๗๗๓ , ๐๔๒-๓๒๕-๖๑๕  โทรส�ร ๐๔๒-๒๒๑-๗๗๓

๗๓. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธ�นี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนศรีอุทัย ต�าบลอุทัยใหม่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๑-๒๒๙  โทรส�ร ๐๕๖-๕๑๑-๒๒๙
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๗๔. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ 
ที่อยู ่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๑ ถนนประชานิมิตร ต�าบลท่าอิฐ อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐๕๕-๔๑๑-๙๘๓  โทรสาร ๐๕๕-๔๑๔-๐๖๑

๗๕. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ต�าบลแจระแม อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๔๔-๖๔๑  โทรสาร ๐๔๕-๓๔๔-๕๗๙

๗๖. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำ�น�จเจริญ
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญชั้น ๒ ถนนชยางกูร
อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๒๓-๑๒๖  โทรส�ร ๐๔๕-๕๒๓-๑๒๖  

๑.๓ กรมกิจก�รเด็กและเย�วชน
- บ้�นพักเด็กและครอบครัว ๗๗ แห่ง
บริก�รด้�นคว�มช่วยเหลือ

เป็นสถานแรกรับ สถานที่พักพิงชั่วคราวให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการ
สวัสดิการสังคม คุ้มครอง พื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีม 
สหวิชาชีพรับแจ้งเรื่องราวข่าวสาร ให้ค�าปรึกษาแนะน�า ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐)

๑) บ้�นพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมห�นคร 
ที่อยู่ ๒๕๕ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์๐ ๒๓๕๔ ๗๕๘๐  โทรส�ร ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๘๒

๒) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ที่อยู ่๓๕๙ ม.๗ ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๑๒-๓๒๓ - ๔  โทรส�ร ๐๗๕-๖๑๒-๓๒๓

๓) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดก�ญจนบุรี 
ที่อยู ่๘/๘ ม.๑๒ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๓๔-๕๖๔-๕๑๗

๔) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดก�ฬสินธุ์ 
ที่อยู ่๓๙๑ ซอยทองเจืออุทิศ ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทรศัพท ์๐๘๔-๔๓๙-๔๙๖๘ โทรส�ร ๐๔๓-๘๑๕-๔๕๖

๕) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำ�แพงเพชร
ที่อยู ่๒๒๑ ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๖-๘๘๑ ถึง ๒ โทรส�ร -๗๑๖-๘๘๑ ถึง ๒
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๖) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 
ที่อยู่ ๒๒๒ ม.๓ ต.ส�าราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๙๓-๓๗๘ โทรส�ร ๐๔๓-๓๙๓-๓๘๐

๗) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 
ที่อยู ่๒๙/๙๓-๙๔ หมู่บ้านยลดาวิวล์ ๑ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๓๙-๓๒๗-๕๗๗

๘) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทร� 
ที่อยู ่๑๐๕๔ -๑๐๕๖ ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๒๔๐๐๐
โทรศัพท ์๐๓๘-๕๓๕-๗๓๗ โทรส�ร ๐๓๘-๕๓๕-๗๓๖ 

๙) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 
ที่อยู ่๔๐ ม.๔ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๔๐-๐๒๒ โทรส�ร ๐๓๘-๒๔๐-๑๓๕

๑๐) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยน�ท 
ที่อยู่ ๒๕๗/๘ ซ.เทศบาล ๑๗ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๕๖-๔๑๕-๖๙๔

๑๑) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 
ที่อยู่ ๒๒๗ ก/๑๘๓ ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๔๔-๘๑๓-๓๓๐

๑๒) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร 
ที่อยู่ ๒๑/๒๖ หมู่๙ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๐๖-๗๘๒ โทรส�ร ๐๗๗-๕๗๔-๕๒๕

๑๓) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงร�ย 
ที่อยู่ ๑๐๔ หมู่๑๕ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
โทรศัพท ์๐๕๓-๖๐๒-๕๒๘ โทรส�ร ๐๕๓-๖๐๒-๕๒๗

๑๔) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ ๖๓/๓ ม.๔ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ์๐๕๓-๑๒๑-๐๓๖ โทรส�ร ๐๕๓-๑๒๑-๑๖๔

๑๕) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง 
ที่อยู่ ๓๘/๑๗ ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖-๘๘๒ โทรส�ร ๐๗๕-๒๒๖-๘๘๑

๑๖) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตร�ด
ที่อยู่ ๗๙ ม.๑ ต.หนองสเม็ด อ.เมือง จ.ตราด ๒๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๙๓-๒๖๒ โทรส�ร ๐๓๙-๕๙๓-๖๑๑
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๑๗) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต�ก 
ที่อยู ่๕๕๕ หมู่ ๙ ต.น�้ารึม อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท ์๐๕๕-๘๙๖-๓๔๑-๒ โทรส�ร ๐๕๕-๘๙๖-๓๔๒

๑๘) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครน�ยก 
ที่อยู่ ๑๒๔ ม.๑๐ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๑๕-๕๐๒ โทรส�ร ๐๓๗-๓๑๕-๕๐๑

๑๙) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 
ที่อยู ่๒๕๘ ถ.ทรวารวดีใต้ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศัพท ์๐๓๔-๒๗๒-๑๒๖ โทรส�ร ๐๓๔-๒๗๒-๑๒๗

๒๐) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม 
ที่อยู่ ๑๕๕ ม.๑๐ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐-๖๒๑  โทรส�ร ๐๔๒-๕๓๐-๖๒๒

๒๑) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครร�ชสีม� 
ที่อยู่ ๑๔๒๒/๑ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๒๒-๗๖๕ โทรส�ร ๐๔๔-๙๒๒-๗๓๕

๒๒) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมร�ช
ที่อยู่ ๓๓๓/๑ ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท ์๐๗๕-๓๕๗-๙๙๐  โทรส�ร ๐๗๕-๓๔๓-๘๙๒

๒๓) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ 
ที่อยู่ ๖๒/๑ ม.๖ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๕๗-๓๑๓ - ๑๖ โทรส�ร ๐๕๖-๒๕๗-๓๑๗

๒๔) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
ที่อยู ่๗๘/๑๐ ม.๑ ต.บางบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๒-๑๒๖๗ โทรส�ร ๐๒-๕๘๒-๑๒๙๙

๒๕) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนร�ธิว�ส 
ที่อยู่ ๗๙ ม.๘ ต.ล�าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๖๗๐ - ๑ โทรส�ร ๐๗๓-๕๓๒-๖๗๑

๒๖.บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่�น 
ที่อยู ่๒๗๑ ม.๗ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท ์๐๕๔-๖๘๒-๐๖๐-๖๓  โทรส�ร ๐๕๔-๖๘๒-๐๖๑

๒๗) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่อยู ่๒๘๑ ม.๓ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๔๔-๑๘๑-๑๔๖-๗  
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๒๘) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงก�ฬ
ที่อยู ่๒๐๒ ม.๗ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐
โทรศัพท ์๐๔๒-๔๙๒-๐๖๐ โทรส�ร ๐๔๒-๔๙๑-๔๗๑

๒๙) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธ�นี 
ที่อยู ่๑/๑๑๙ ม.๒ ต.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๗๒ โทรส�ร ๐๒-๕๗๗-๔๙๕๕

๓๐) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที่อยู่ ๙๙/๙ ม.๗ ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๕๕๔-๑๖๔ โทรส�ร ๐๓๒-๖๐๐-๘๒๖

๓๑) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปร�จีนบุรี
ที่อยู่ ๑๕๑/๙๙ ม.๘ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๓-๗๔๓  ถึง ๔ โทรส�ร ๐๓๗-๒๑๓-๗๔๓

๓๒) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตต�นี 
ที่อยู่ ๑๔๘/๒๒๙ ม.๖ ถ.โรงเหล้า ซ.๙ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๗๓-๓๑๒-๒๐๖

๓๓) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเย� 
ที่อยู่ ๒๙ ม.๑ บ้านห้วยเคียน-เหนือ ต.บ้านต�๋า อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๘๘๗-๒๕๒-๔  โทรส�ร ๐๕๔-๘๘๗-๒๕๒

๓๔) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
ที่อยู ่๒๐๐/๑๑ ม.๒ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๓๕-๗๔๓-๓๔๘ 

๓๕) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังง� 
ที่อยู่ ๕๘/๑๒๒ ม.๕ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๒๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๘๖-๘๑๔ – ๖ โทรส�ร ๐๗๖-๔๘๖-๘๑๕

๓๖) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 
ที่อยู่ ๑๘๕ ม.๑ ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท ์๐๗๔-๖๗๓-๙๙๑  โทรส�ร ๐๗๔-๖๗๓-๙๙๒

๓๗) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร 
ที่อยู่ ๙๘/๒ ม.๓ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐     
โทรศัพท์ ๐๕๖-๙๙๐-๓๙๒ ถึง ๓  โทรส�ร ๐๕๖-๙๙๐-๓๙๔

๓๘) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 
ที่อยู ่๓๓๔/๑๗ ม.๖ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทรส�ร ๐๕๕-๒๒๗-๖๑๒  โทรส�ร ๐๕๕-๒๒๗-๖๒๑



185กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๓๙) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 
ที่อยู่ ๔๐ ม.๓ ต.ช่อสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๐๑-๗๘๐ โทรศัพท ์๐๓๒-๔๐๑-๗๘๑

๔๐) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่อยู ่๙๗/๒๘๑ ม.๒ ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๒๒๖๑๒ โทรส�ร ๐๕๖-๗๒๒-๖๑๑

๔๑) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ 
ที่อยู่ ๑๒๔/๑ ถ.น�้าคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๒๔-๗๔๒-๓ โทรส�ร ๐๕๔-๕๒๔-๗๔๓

๔๒) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 
ที่อยู ่๓/๙๖ ม.๑ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๓-๓๑๕ โทรส�ร ๐๗๖-๒๑๔-๓๖๙

๔๓) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมห�ส�รค�ม 
ที่อยู่ ๔๙๔ ม.๑๑ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท ์๐๔๓-๗๐๖-๕๘๐  โทรส�ร ๐๔๓-๗๐๖-๕๘๐

๔๔) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกด�ห�ร 
ที่อยู่ ๓๐๙ ม.๔ บ.กุดโง้ง ต.มุก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๔๒-๖๑๒-๗๑๖

๔๕) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ ๑๐ ม.๔ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๙๕-๐๐๑ ถึง ๒  โทรส�ร ๐๕๓-๖๙๕-๐๐๑

๔๖) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร 
ที่อยู่ ๑๘/๑ ถ.เทศบาล ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๔-๖๓๓ โทรส�ร ๐๔๕-๗๑๔-๖๓๒

๔๗) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะล� 
ที่อยู่ ๖๒/๖๒ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๗๔-๐๙๑,๑๙๒ โทรส�ร ๐๗๓-๒๗๔-๑๙๒

๔๘) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่อยู่ ๓๓๔ ม.๕ ต.นิเวศน์ องธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๔๓-๕๖๙-๓๒๔

๔๙) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง 
ที่อยู ่๙๙๐ ม.๓ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๑๐-๓๔๗  โทรสาร ๐๗๗-๘๑๐-๓๔๖
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๕๐) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 
ที่อยู่ ๓๑๘ ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๘๔-๘๙๕-๙๖ โทรสาร ๐๓๘-๖๘๔-๘๙๕

๕๑) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร�ชบุรี 
ที่อยู่ ๖๘ ม.๒ ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ๗๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๙๙-๒๑๘  โทรส�ร ๐๓๒-๓๙๙-๒๓๘

๕๒) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
ที่อยู ่๙๖/๒๘ ม. ๓ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๒๕-๓๒๒ โทรส�ร ๐๓๖-๔๑๔-๖๙๓

๕๓) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำ�ป�ง 
ที่อยู่ ตู้ปณ.๖๙ ถ.ล�าปาง-แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล�าปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๘๒๕-๖๔๗ โทรส�ร ๐๕๔-๘๒๕-๖๔๘ 

๕๔) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำ�พูน 
ที่อยู่ ๑๒๖ ม.๑๐ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�าพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๕-๖๐๔  โทรส�ร ๐๕๓-๕๒๕-๖๐๘

๕๕) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
ที่อยู่ ๒๑/๒ ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๔๒-๘๑๒-๔๔๙

๕๖) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ ๑๒๙๑/๕-๖ ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ๓๓๐๐๐
โทรศัพท ์๐๔๕-๖๑๗-๘๓๔-๖ โทรส�ร ๐๔๕-๖๑๗-๘๓๓

๕๗) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 
ที่อยู ่๘๘๗/๓ ซ.การุญเทพ ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๑๒-๐๗๒  โทรส�ร ๐๔๒-๗๑๔-๑๕๕ 

๕๘) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขล�
ที่อยู่ ๓๓๑/๒๕ ม.๒ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
โทรศัพท ์๐๗๔-๓๓๐-๒๒๐  โทรส�ร ๐๗๔-๓๓๐-๑๔๙

๕๙) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล 
ที่อยู่ ๒๗๖ ม.๒ ถ.คลองขุด-นาแค อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๒-๐๖๘ โทรส�ร ๐๗๔-๗๗๒-๑๗๒

๖๐) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปร�ก�ร 
ที่อยู ่๕๑ ม.๗ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๓-๕๙๗๕ โทรส�ร ๐๒-๔๖๒-๖๔๒๒
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๖๑) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคร�ม 
ที่อยู ่๒/๑๙-๒๐ ม.๒ ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๔-๙๕๒ ถึง ๓ โทรส�ร ๐๓๔-๗๑๔-๙๕๒

๖๒) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรส�คร 
ที่อยู่ ๙/๑๔ ม.๑ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๔๓๒-๕๒๑- ๒ โทรส�ร ๐๓๔-๓๒๕-๕๒๑

๖๓) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว 
ที่อยู ่๒๐๐ ม.๑๓ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๔๒-๔๓๕ ถึง ๖ โทรส�ร ๐๓๗-๒๔๒-๔๓๖

๖๔) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 
ที่อยู่ ๔๓๗/๕ ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๕๑-๗๙๔-๗ โทรส�ร ๐๓๖-๓๕๑-๗๙๖

๖๕) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 
ที่อยู่ ๗๑/๗-๘ ม.๖ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๓๖-๕๒๓-๘๑๑ 

๖๖) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
ที่อยู่ ๑๕๗/๑ ม.๑๐ ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๐๗๙๑ โทรส�ร ๐๕๕-๖๑๐-๗๙๐

๖๗) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่อยู่ ๑/๑ ถ.นางสายทอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๓๕-๕๒๕-๒๒๔-๕  

๖๘) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุร�ษฎ์ธ�นี 
ที่อยู่ ๓๘/๑๙ ม.๑ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐
โทรศัพท ์๐๗๗-๒๘๙-๒๔๘  โทรส�ร ๐๗๗-๒๘๙-๑๘๘

๖๙) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 
ที่อยู ่๑๒๗/๑ ม.๑๑ ถ.สุรินทร์-ท่าสว่าง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร๐๔๔-๕๑๕-๐๑๘

๗๐) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองค�ย 
ที่อยู่ ๑๙๙ ม.๑๐ ซ.เทศบาล๓ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕-๐๙๑ โทรส�ร ๐๔๒-๔๙๕-๒๒๙

๗๑) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำ�ภู 
ที่อยู ่๒๑ ม.๗ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวล�าภู ๓๙๐๐๐
โทรศัพท ์๐๔๒-๓๗๘-๔๕๐ โทรส�ร ๐๔๒-๓๗๘-๐๓๔
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๗๒) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่�งทอง 
ที่อยู่ ๘๐/๑ ม.๒ ซ.อ่างทองค�า ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๑-๙๖๒ โทรส�ร ๐๓๕-๖๑๔-๑๒๙

๗๓) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธ�นี
ที่อยู่ ภายในบริเวณนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๔๒-๒๓๗-๑๕๑ 

๗๔) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที่อยู่ ๑๐๑/๑ ม.๕ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๐๗-๔๓๙ โทรส�ร ๐๕๕-๔๐๗-๓๗๓

๗๕) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธ�นี 
ที่อยู่ ๑๒ ม.๖ ต.น�้าซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๔-๗๑๑ โทรส�ร ๐๕๖-๕๑๔-๖๗๗

๗๖) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลร�ชธ�นี
ที่อยู่ ๑๐/๒ ซอยพนม ๗ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๔๕-๒๔๒-๖๔๑

๗๗) บ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำ�น�จเจริญ
ที่อยู ่๔๖๐-๔๖๐/๑ ถ.ราชบูรณะ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทรศัพท์/โทรส�ร ๐๔๕-๕๑๑-๓๔๖-๘

๒. หน่วยง�นสังกัดสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
กองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๐ – ๗๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๘๔
กองบัญช�ก�รตำ�รวจสอบสวนกล�ง  
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๕๑ ๕๒๒๒ – ๕โทรสาร  ๐ ๒๒๕๑ ๔๒๑๔
กองบังคับก�รปร�บปร�มก�รกระทำ�ผิดเกี่ยวกับก�รค้�มนุษย์ (ปคม.) 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๑ ๐๗๓๑    
ง�นพิทักษ์เด็ก เย�วชน และสตรี ศูนย์ปฏิบัติก�ร 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๔๒๑ – ๓ ต่อ ๒๖
โทรสาร  ๐ ๒๒๕๑ ๙๗๑๑, ๐ ๒๒๕๐ ๑๕๓๓
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 
กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค ๑  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๗ ๘๕๗๘-๙๗
กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค ๒  โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๒๑-๒
กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค ๓  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๕ ๕๒๗๗
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กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค ๔  โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๗๑๒๐, ๐ ๔๓๒๔ ๑๒๓๐
       ๐ ๔๓๒๔ ๕๑๖๖
กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค ๕  โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๔ ๐๐๐๐
กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค ๖  โทรศัพท ์ ๐ ๕๕๓๖ ๘๑๑๔-๙
กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค ๗  โทรศัพท ์ ๐ ๓๔๒๔ ๕๙๙๐
กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค ๘  โทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๓ ๘๓๘๘
กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค ๙  โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๖๑ 

๓. หน่วยง�นสังกัดสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด    
สำ�นักง�นคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหม�ยแก่ประช�ชน (ส่วนกลาง)  โทรศัพท ์๐ ๒๑๔๒ ๕๑๒๘, 
๐ ๒๑๔๒ ๒๐๗๖ – ๗๗, ๐ ๒๑๔๒ ๒๐๙๙ 
สำ�นักง�นคดีเย�วชนและครอบครัว โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๘๑๒๑-๙, ๐ ๒๒๒๒ ๒๔๗๗
โทรส�ร  ๐ ๒๒๒๔ ๒๔๗๗
สำ�นักง�นอัยก�รคดีเย�วชนและครอบครัวจังหวัด ๗๖ จังหวัด  

๔. กระทรวงส�ธ�รณสุข
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ
ที่อยู ่๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ต�าบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๑๐๐๐
กรมอน�มยั ร�ยละเอียดเพือ่ตดิต่อ ทีอ่ยู ่ภายในบรเิวณกระทรวงสาธารณสขุ  โทรศพัท์ ๐๒-๕๙๐-๔๐๐๐ 
สำ�นักอน�มัยก�รเจริญพันธุ์  โทรศัพท ์๐๒-๕๙๐-๔๑๗๑
กรมสุขภ�พจิต ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท ์๐๒-๑๔๙-๕๕๕๕ ถึง ๖๖  ส�ยด่วนกรมสุขภ�พจิต  โทร. ๑๖๖๗
กรมก�รแพทย์ ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๖๐๐๐ ส�ยด่วนสถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉิน  โทร. ๑๖๖๙

๕. กระทรวงยุติธรรม
๕.๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ

ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนน
แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี ่ กรงุเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศพัท์ ๐๒-๑๔๑-๒๙๙๙ , ๐๒-๑๔๑-๓๐๐๐ , ๐๒-๑๔๑-๓๐๐๑

• กองพทิกัษ์สทิธแิละเสรภี�พ โทรศพัท์ ๐๒-๑๔๑-๒๙๐๐ ถึง ๓๔  โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๖๖๙
• สำ�นักง�นช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่ผู้เสียห�ยและจำ�เลยในคดีอ�ญ�
 โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๒๘๖๖  โทรส�ร ๐๒-๑๔๓-๙๖๖๕
• สำ�นักง�นคุ้มครองพย�น โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๒๙๕๔  โทรส�ร ๐๒-๑๔๓-๙๖๗๓
• ศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงยุติธรรม โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๕๑๐๐

๕.๒ กรมร�ชทัณฑ์
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ๒๒๒ ถนนนนทบุรี  ต�าบลสวนใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

๑๑๐๐๐ โทรศัพท ์๐๒-๙๖๗-๒๒๒๒
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๖. กรุงเทพมห�นคร
๖.๑ สำ�นักพัฒน�สังคม

ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู่ ๔๐๙๕/๒๕-๒๖ อาคาร๓ ร.ร. ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง๒)  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์๐๒-๒๔๕-๕๑๖๕ , ๐๒-๒๔๗-๙๔๕๐ , ๐๒-๒๔๗-๙๔๕๓ , ๐๒-๒๔๗-๙๔๙๕ 
โทรส�ร ๐-๒๒๔๘-๖๑๕๒ ต่อ ๓๙๔๕

๖.๒ สำ�นักก�รแพทย์
ร�ยละเอียดเพื่อติดต่อ ที่อยู ่๑๔ ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๔-๒๙๕๔ , ๐-๒๒๒๕-๔๙๘๖ 

- โรงพย�บ�ลในสังกัดสำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร
๑) โรงพย�บ�ลกล�ง โทรศพัท์ ๐๒-๒๒๑-๖๑๔๑ ต่อ ๑๐๘๑๒, ๘๐๓๖
 โทรสาร ๐๒-๒๒๑-๖๑๔๑ ต่อ ๘๐๓๕
๒) โรงพย�บ�ลต�กสนิ โทรศพัท์ ๐๒-๔๓๗-๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๔ , ๑๒๑๕  โทรสาร ๐๒-๔๓๗-๖๖๐๕
๓) โรงพย�บ�ลเจรญิกรงุประช�รกัษ์ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๙-๑๑๕๔ ต่อ ๖๓๐๖  โทรสาร ๐๒-๒๙๑-๙๙๘๐
๔) โรงพย�บ�ลหลวงพ่อทวศีกัดิ ์ชตุนิ�ฐ�โร โทรศพัท์ ๐๒-๔๒๙-๓๙๓๖  โทรสาร ๐๒-๔๒๙-๓๙๓๖
๕) โรงพย�บ�ลเวชก�รุณย์รัศมิ์ โทรศัพท ์๐๒-๙๘๘-๔๑๐๐ ถึง ๑ , ๐๒-๙๘๘-๔๐๙๗ ถงึ ๘, 
 ๐๒-๕๔๓-๑๓๐๗
๖) โรงพย�บ�ลล�ดกระบงั โทรศพัท์ ๐๒-๓๒๖-๙๙๙๕ , ๐๒-๓๒๖-๗๗๑๑ ต่อ ๒๑๗  
 โทรสาร ๐๒-๓๒๖-๗๒๓๓
๗) โรงพย�บ�ลร�ชพพิฒัน์ โทรศพัท์ ๐๒-๔๒๑-๒๒๒๒  โทรสาร ๐๒-๔๔๔-๒๗๗๒
๘) โรงพย�บ�ลสรินิธร โทรศพัท์ ๐๒-๓๒๘-๖๙๐๐ -๑๙  
๙) โรงพย�บ�ลผูส้งูอ�ยบุ�งขุนเทียน โทรศพัท์ ๐๒-๔๐๕-๐๙๐๐ ถึง ๔

- ศูนย์บริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมห�นคร (ศูนย์เอร�วัณ)  ส�ยด่วน โทร. ๑๖๔๖
- หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพย�บ�ล ส�ยด่วน โทร. ๑๕๕๔

๗. โรงพย�บ�ลในสังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุขที่มีศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำ�รุนแรง  
(One Stop Crisis Center, OSCC) หรือ “ศูนย์พึ่งได้”
กรุงเทพมห�นคร

โรงพย�บ�ลวชริะพย�บ�ล โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๓๒๗-๘  
โรงพย�บ�ลตำ�รวจ โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒-๘๑๑๑-๒๕
โรงพย�บ�ลพระมงกฎุเกล้� โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๖-๑๔๐๐-๒๘
โรงพย�บ�ลภมูพิลอดลุเดช โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑-๑๙๗๐-๙๐
โรงพย�บ�ลสมเดจ็พระป่ินเกล้� โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๘-๐๑๑๖
โรงพย�บ�ลร�ชวถิ ีโทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔-๘๑๖๔-๗๓   โทรสาร ๐๒-๓๕๔-๘๑๔๖
โรงพย�บ�ลเลดิสนิ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๓-๙๑๖๙-๒๐  โทรสาร ๐๒-๓๕๓-๙๖๒๑
โรงพย�บ�ลนพรตัน์ร�ชธ�นี โทรศัพท์ ๐๒-๕๑๗-๔๒๗๐  โทรสาร ๐๒-๕๑๗-๔๒๖๒
สถ�บนัสขุภ�พเดก็แห่งช�ติมห�ร�ชินี โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔-๘๓๓๓-๕
โรงพย�บ�ลส่งเสรมิสขุภ�พ ศนูย์อน�มัยท่ี ๑ บ�งเขน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐-๕๒  โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖
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ภ�คกล�ง
โรงพย�บ�ลชลประท�น อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๓-๘๓๙๗  
โทรสาร ๐๒-๕๘๔-๖๐๗๐
โรงพย�บ�ลพระนัง่เกล้� จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๗-๐๒๔๖-๕๓  
โทรสาร ๐๒-๕๒๖-๕๖๒๙
โรงพย�บ�ลปทมุธ�น ีโทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑-๕๗๓๓  โทรสาร ๐๒-๕๘๑-๔๑๓๖
โรงพย�บ�ลพระนครศรอียธุย� โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๒๒-๕๕๕ ต่อ ๒๓๓๓ , ๒๓๓๔  
โทรสาร ๐๓๕-๒๔๒-๑๘๒
โรงพย�บ�ลอ่�งทอง โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๒๐-๘๓๔-๗  โทรสาร ๐๓๕-๖๑๒-๑๕๑
โรงพย�บ�ลสมทุรปร�ก�ร โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๗-๐๔๙๑ , ๐๒-๓๘๙-๐๒๙๑ 
โทรสาร ๐๒-๓๘๙-๕๙๒๑
โรงพย�บ�ลสระบรุ ีโทรศพัท์ ๐๓๖-๙๑๙-๕๕๕  , ๐๓๖-๒๒๓-๘๑๑-๕  โทรสาร ๐๓๖-๒๑๑-๔๒๔
โรงพย�บ�ลพระพทุธบ�ทสระบุร ีโทรศัพท์ ๐๓๖-๒๖๖-๑๑๑ , ๐๓๖-๓๒๓-๒๙๑-๖
โทรสาร ๐๓๖-๒๖๖-๑๑๒
โรงพย�บ�ลลพบรุ ีโทรศัพท์ ๐๓๖-๖๒๑-๕๓๗-๔๖  โทรสาร ๐๓๖-๔๑๒-๐๑๘
โรงพย�บ�ลบ้�นหมี ่จงัหวดัลพบุร ีโทรศัพท์ ๐๓๖-๔๗๒-๐๕๑-๖  โทรสาร ๐๓๖-๔๗๑-๕๘๐
โรงพย�บ�ลสงิห์บรุ ีโทรศัพท์ ๐๓๖-๕๒๑-๔๔๕-๘ โทรสาร ๐๓๖-๕๒๒-๕๑๕
โรงพย�บ�ลอนิทร์บรีุ จงัหวดัสงิห์บรุโีทรศพัท์ ๐๓๖-๕๘๑-๙๙๓-๗  โทรสาร ๐๓๖-๕๘๑-๙๙๒
โรงพย�บ�ลชัยน�ท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔-๐๗๓ , ๐๕๖-๔๒๑-๕๑๖  โทรสาร ๐๕๖-๔๑๑-๐๗๑
โรงพย�บ�ลนครน�ยก โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๑๑-๒๓๙  โทรสาร ๐๓๗-๓๑๑-๑๕๐
โรงพย�บ�ลเจ้�พระย�ยมร�ช สพุรรณบุรี โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๒๓-๓๙๔  โทรสาร ๐๓๕-๕๑๑-๗๓๘
โรงพย�บ�ลสมเดจ็พระสังฆร�ช องค์ท่ี ๑๗ จงัหวดัสุพรรณบุร ีโทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๑-๐๗๗
โทรสาร ๐๓๕-๕๓๑-๑๘๙ , ๐๓๕-๕๓๑-๔๙๘
โรงพย�บ�ลร�ชบรุ ีโทรศพัท์ ๐๓๒-๓๒๗-๙๙๙ , ๐๓๒-๓๒๑-๘๒๓  โทรสาร ๐๓๒-๓๒๑-๘๒๓
โรงพย�บ�ลบ้�นโป่ง จังหวดัร�ชบุร ีโทรศัพท์ ๐๓๒-๒๒๒-๘๓๖-๕๕ , 
๐๓๒-๓๔๔-๐๙๖-๑๐๐  โทรสาร ๐๓๒-๒๑๑-๗๖๖
โรงพย�บ�ลโพธ�ร�ม จงัหวดัร�ชบุร ีโทรศัพท์ ๐๓๒-๓๕๕-๓๐๐-๑๕ โทรสาร ๐๓๒-๒๓๓-๕๙๔
โรงพย�บ�ลนครปฐม โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๕๑-๕๕๒ , ๐๓๔-๕๑๑-๕๐๗  โทรสาร ๐๓๒-๒๕๑-๕๕๓
โรงพย�บ�ลพหลพลพยหุเสน� จงัหวดัก�ญจนบุร ีโทรศัพท์ ๐๓๔-๖๒๒-๙๙๙ 
โทรสาร ๐๓๔-๕๑-๕๐๗
โรงพย�บ�ลมะก�รกัษ์ จงัหวดัก�ญจนบุร ีโทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑-๑๐๕  
โทรสาร ๐๓๔-๕๔๑-๑๑๕
โรงพย�บ�ลประจวบคีรขัีนธ์ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๑-๐๖๐-๔ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑-๐๗๙
โรงพย�บ�ลสมทุรส�คร โทรศัพท์ ๐๓๔-๔๒๗-๐๙๙-๑๐๔  โทรสาร ๐๓๔-๔๑๑-๔๘๘
โรงพย�บ�ลสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้� จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๒๓-๐๔๔-๙  
โทรสาร ๐๓๔-๗๑๔-๒๐๐

ภ�คเหนือ
โรงพย�บ�ลสวรรค์ประช�รกัษ์ จงัหวดันครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๒๘-๖๘๘  
โทรสาร ๐๕๖-๒๒๘-๖๘๑
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โรงพย�บ�ลอทุยัธ�น ีโทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๒-๔๐๖ , ๐๕๖-๕๑๑-๐๘๕  โทรสาร ๐๕๖-๕๑๒-๕๘๐
โรงพย�บ�ลสมเดจ็พระเจ้�ต�กสินมห�ร�ช จงัหวดัต�ก โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๑-๐๒๔-๒๕  
โทรสาร ๐๕๕-๕๑๑-๐๓๗
โรงพย�บ�ลแม่สอด จงัหวดัต�ก โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๓๑-๒๒๙  โทรสาร ๐๕๕-๕๓๓-๐๔๖
โรงพย�บ�ลสุโขทยั โทรศพัท์ ๐๕๕-๖๑๑-๗๐๒ , ๐๕๕-๖๑๑-๗๘๒  โทรสาร ๐๕๕-๖๑๐-๕๘๘
โรงพย�บ�ลศรสัีงวรสโุขทยั จงัหวดัสุโขทัย โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๘๒-๐๓๐-๔๓  โทรสาร ๐๕๕-๖๘๑-๕๑๙
โรงพย�บ�ลกำ�แพงเพชร โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๑-๒๓๒ , ๐๕๕-๗๑๔-๒๒๓-๕  
โทรสาร ๐๕๕-๗๑๓-๐๔๓
โรงพย�บ�ลพุทธชินร�ช จงัหวัดพษิณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๑๙-๘๔๔  โทรสาร ๐๕๕-๒๕๘-๘๑๓
โรงพย�บ�ลพจิติร โทรศพัท์ ๐๕๖-๖๑๑-๒๓๐ , ๐๕๖-๖๑๑-๓๑๐  โทรสาร ๐๕๕-๖๑๑-๓๑๑
โรงพย�บ�ลเพชรบรูณ์ โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๑-๐๒๕-๖  โทรสาร ๐๕๖-๗๑๑-๐๒๔
โรงพย�บ�ลแพร่ โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๑๑-๐๙๗ , ๐๕๔-๕๑๑-๕๗๖  โทรสาร ๐๕๖-๕๑๑-๐๙๖
โรงพย�บ�ลน่�น โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๗๑-๖๒๐-๒  โทรสาร ๐๕๔-๗๑๐-๙๗๗
โรงพย�บ�ลอตุรดติถ์ โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๑-๑๗๕ , ๐๕๕-๔๑๑-๐๖๔  โทรสาร ๐๕๕-๔๑๓-๘๔๕
โรงพย�บ�ลลำ�ป�ง โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๒๓-๖๒๓-๗  โทรสาร ๐๕๔-๒๒๖-๑๒๖
โรงพย�บ�ลนครพงิค์ จงัหวดัเชยีงใหม่ โทรศพัท์ ๐๕๓-๘๙๐-๗๕๕-๖๔  โทรสาร ๐๕๓-๘๙๐-๐๘๔
โรงพย�บ�ลเชยีงร�ยประช�นุเคร�ะห์ โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๑-๓๐๐-๔  โทรสาร ๐๕๓-๗๑๓-๐๔๔
โรงพย�บ�ลพะเย� โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๑๐-๕๐๑-๑๑ โทรสาร ๐๕๔-๔๘๑-๗๐๘
โรงพย�บ�ลเชยีงคำ� จงัหวดัพะเย� โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๕๑-๓๐๐-๑ โทรสาร ๐๕๔-๔๑๖-๖๑๕
โรงพย�บ�ลลำ�พนู โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๐-๐๒๐  โทรสาร ๐๕๓-๕๑๑-๒๓๓
โรงพย�บ�ลศรสีงัว�ล จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๒๐-๗๓๑-๒, ๐๕๓-๖๑๑-๓๗๘

ภ�คตะวันออก
โรงพย�บ�ลชลบรุ ีโทรศัพท์ ๐๓๘-๒๗๔-๒๐๐-๗  โทรสาร ๐๓๘-๒๗๔-๙๑๐-๑
โรงพย�บ�ลฉะเชิงเทร� โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๑-๐๓๓ , ๐๓๘-๕๑๔-๗๒๒-๓ 
โทรสาร ๐๓๘-๕๑๑-๖๓๓
โรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภยัภเูบศร์ จงัหวดัปร�จนีบุร ีโทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๑-๐๘๘-๒๐  
โทรสาร ๐๓๗-๒๑๑-๑๒๔ , ๐๓๗-๒๑๑-๒๔๓
โรงพย�บ�ลสระแก้ว โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๔๓-๐๑๘-๒๐  โทรสาร ๐๓๗-๒๔๒-๕๓๑
โรงพย�บ�ลตร�ด โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๑๑-๐๔๐ , ๐๓๙-๕๑๑-๒๘๔  โทรสาร ๐๓๙-๕๒๐-๒๑๑
โรงพย�บ�ลพระปกเกล้� จงัหวดัจนัทบุร ีโทรศัพท์ ๐๓๙-๓๒๔-๙๗๕-๘๔ 
โทรสาร ๐๓๙-๓๑๑-๕๑๑
โรงพย�บ�ลระยอง โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๗-๔๕๑-๘  โทรสาร ๐๓๘-๖๑๒-๐๐๓

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครร�ชสีม� โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๔-๙๙๐-๙  โทรสาร ๐๔๔-๒๔๖-๓๘๙
โรงพย�บ�ลชยัภมู ิโทรศพัท์ ๐๔๔-๘๓๗-๑๐๐ , ๐๔๔-๘๑๑-๐๐๕-๘  โทรสาร ๐๔๔-๘๒๒-๓๖๕
โรงพย�บ�ลบรุรีมัย์ โทรศพัท์ ๐๔๔-๖๑๕-๐๐๒ , ๐๔๔-๖๑๕-๐๗๑  โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑-๒๘๒
โรงพย�บ�ลสรุนิทร์ โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๑๔-๑๒๕-๘  โทรสาร ๐๔๔-๕๑๔-๑๒๗
โรงพย�บ�ลมห�ส�รค�ม โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๔๐-๙๙๓-๖  โทรสาร ๐๔๓-๗๑๑-๔๓๓
โรงพย�บ�ลขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๓๖-๗๘๙  โทรสาร ๐๔๓-๒๓๖-๙๗๔ , ๐๔๓-๓๓๗-๐๕๒



193กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

โรงพย�บ�ลเลย โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๑-๕๔๑ , ๐๔๒-๘๑๑-๖๗๙  โทรสาร ๐๔๒-๘๑๒-๖๕๓
โรงพย�บ�ลหนองค�ย โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓-๔๕๖-๖๕  โทรสาร ๐๔๒-๔๒๑-๔๖๕
โรงพย�บ�ลอดุรธ�น ีโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๕-๕๕๕  โทรสาร ๐๔๒-๒๔๘-๒๕๙
โรงพย�บ�ลหนองบวัลำ�ภ ูโทรศัพท์ ๐๔๒-๓๑๑-๙๙๙  โทรสาร ๐๔๒-๓๑๑-๙๙๒
โรงพย�บ�ลสกลนคร โทรศพัท์ ๐๔๒-๗๑๑-๖๑๕ , ๐๔๒-๗๑๑-๒๓๖  โทรสาร ๐๔๒-๗๑๑-๐๓๗
โรงพย�บ�ลก�ฬสนิธุ ์โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑-๕๒๐  โทรสาร ๐๔๓-๘๑๒-๙๖๒
โรงพย�บ�ลสรรพสทิธิประสงค์อุบลร�ชธ�นี โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๔๔-๙๗๐-๑ 
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔-๑๔๕
โรงพย�บ�ลอำ�น�จเจริญ โทรศพัท์ ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๖  โทรสาร ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๖ ต่อ ๑๐๑
โรงพย�บ�ลนครพนม โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๑๑-๔๒๒-๔  โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑-๓๒๗
โรงพย�บ�ลมกุด�ห�ร โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๒-๙๗๘-๙  โทรสาร ๐๔๒-๖๑๒-๙๗๗
โรงพย�ลบ�ลร้อยเอด็ โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๘-๒๐๐-๕  โทรสาร ๐๔๓-๕๑๑-๕๐๓
โรงพย�บ�ลศรสีะเกษ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๖-๓๘๐-๓  โทรสาร ๐๔๕-๖๑๒-๕๐๒
โรงพย�บ�ลยโสธร โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๔-๐๔๐ -๓  โทรสาร ๐๔๕-๗๑๒-๓๗๓

ภ�คใต้
โรงพย�บ�ลมห�ร�ช นครศรธีรรมร�ช โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๔๐-๒๕๐-๙๙ โทรสาร ๐๗๕-๓๔๖-๙๔๖
โรงพย�บ�ลสุร�ษฎร์ธ�น ีโทรศพัท์ ๐๗๗-๒๗๒-๒๓๑ , ๐๗๗-๒๗๓-๒๓๑ โทรสาร ๐๗๗-๒๘๓-๒๕๖
โรงพย�บ�ลชมุพรเขตอดุมศกัด์ิ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๐๓-๖๗๒  โทรสาร ๐๗๗-๕๐๑-๗๑๖
โรงพย�บ�ลพงัง� โทรศพัท์ ๐๗๗-๔๑๒-๐๓๔ , ๐๗๗-๔๑๑-๖๑๖  โทรสาร ๐๗๗-๗๑๑-๖๑๗
โรงพย�บ�ลตะกัว่ป่� จงัหวดัพงัง� โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๒๑-๗๘๐ , ๐๗๗-๔๒๑-๗๗๐ 
โทรสาร ๐๗๗-๔๒๑-๐๗๐
โรงพย�บ�ลระนอง โทรศพัท์ ๐๗๗-๘๒๒-๕๔๓ , ๐๗๗-๘๒๒-๖๑๐  โทรสาร ๐๗๗-๘๒๓-๒๖๗
โรงพย�บ�ลวชริะภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๗-๒๙๓-๘  โทรสาร ๐๗๖-๒๑๑-๑๕๕
โรงพย�บ�ลกระบี ่โทรศพัท์ ๐๗๕-๖๓๑-๗๖๘ , ๐๗๕-๖๑๑-๒๑๐  โทรสาร ๐๗๕-๖๑๑-๒๐๒
โรงพย�บ�ลสงขล� โทรศพัท์ ๐๗๔-๔๔๗-๗๓๑ , ๐๗๔-๔๔๗-๔๔๖  โทรสาร ๐๗๔-๔๔๗-๖๒๕
โรงพย�บ�ลห�ดใหญ่ จงัหวดัสงขล� โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๓๐-๘๐๐-๔  โทรสาร ๐๗๔-๒๔๖-๖๐๐
โรงพย�บ�ลพทัลงุ โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๓-๐๐๘  โทรสาร ๐๗๔-๖๑๒-๔๑๒
โรงพย�บ�ลตรงั โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๘-๐๑๘  โทรสาร ๐๗๕-๒๑๗-๑๗๙
โรงพย�บ�ลสตลู โทรศพัท์ ๐๗๔-๗๓๒-๕๐๐-๑๓  โทรสาร ๐๗๔-๗๒๒-๓๐๔ , ๐๗๔-๗๑๑-๓๐๑
โรงพย�บ�ลยะล� โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๔๔-๗๑๑ – ๘  โทรสาร ๐๗๓-๒๑๒-๗๖๔
โรงพย�บ�ลเบตง จงัหวดัยะล� โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๓๑-๒๑๖  โทรสาร ๐๗๓-๒๓๐-๙๓๖
โรงพย�บ�ลปัตต�น ีโทรศัพท์ ๐๗๓-๓๔๘-๙๔๒ , ๐๗๓-๓๔๙-๒๖๐  โทรสาร ๐๗๓-๓๓๖-๐๒๗
โรงพย�บ�ลนร�ธวิ�สร�ชนครนิทร์ จงัหวดันร�ธวิ�ส โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๑๑-๔๑๑ , 
๐๗๓-๕๑๑-๐๖๐  โทรสาร ๐๗๓-๕๑๑-๐๖๐
โรงพย�บ�ลสไุหงโก-ลก จงัหวดันร�ธวิ�ส โทรศัพท์ ๐๗๓-๖๑๑-๕๖๐ , ๐๗๓-๖๑๑-๑๐๙  
โทรสาร ๐๗๓-๖๑๑-๕๖๐
โรงพย�บ�ลเก�ะสมยุ จงัหวดัสุร�ษฎร์ธ�นี โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๔๔-๕๑๘-๙  
โทรสาร ๐๗๗-๒๕๕-๒๖๓
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หน่วยง�นเอกชน

มูลนิธิเครือข่�ยครอบครัว
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๔ ๒๓๔๖, ๐ ๒๙๕๔ ๒๓๔๗
โทรสาร ๐ ๒๙๕๔ ๒๓๔๘ 

สม�คมส่งเสริมสถ�นภ�พสตรีในพระอปุถมัภ์
พระเจ้�วรวงศ์เธอพระองค์เจ้�โสมสวลี  
พระวรร�ช�ทินัดด�ม�ตุ 
โทรศพัท์ ๐ ๒๙๒๙ ๒๓๐๑-๓, ๐ ๒๕๖๖ ๒๗๐๗
โทรสาร ๐ ๒๕๖๖ ๓๔๘๑  

สม�คมสะม�ริตันส์แห่งประเทศไทย 
โทรศัพท์  ๐ ๒๗๑๓ ๖๗๙๓  
โทรสาร  ๐ ๒๗๑๓ ๖๗๙๐  

มูลนิธิเพื่อนหญิง 
โทรศัพท์  ๐ ๒๕๑๓ ๑๐๑๑, ๐ ๒๕๑๓ ๒๗๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๑๓ ๑๙๒๙  

มูลนิธิปวีณ�หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 
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 

หน่วยจัดก�รคว�มรู ้เรื่องคว�มรุนแรงใน
ครอบครัว คณะแพทยศ�สตร์ โรงพย�บ�ล
ร�ม�ธิบดี
เลขท่ี ๒๗๐ ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๔ ๗๓๐๘

มูลนิธิส่งเสริมคว�มเสมอภ�คท�งสังคม
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๐ ๐๕๓๓  
โทรสาร ๐ ๒๙๓๐ ๐๕๓๓  

สภ�สังคมสงเคร�ะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๓๓-๓๗ ต่อ ๙๐๖, 
๓๐๑-๗๐๖
โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๔๗

สม�คมว�งแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๑ ๒๓๒๐ 
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๕๑๓๐

ศูนย์กนิษฐ์น�รี 
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

สม�คมบัณฑิตสตรีท�งกฎหม�ยแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
เลขท่ี ๖ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๗๓๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๙๐๕๐ 
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๓๐๘  

มูลนิธิหญิงช�ยก้�วไกล
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๓ ๒๘๘๙ 
โทรสาร ๐ ๒๕๑๓ ๒๘๕๖






