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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ
ถอนคํารองทุกขในชั้นสอบสวน
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสามและมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบัน ทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ ถอนคํารองทุกขใ นชั้น
สอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐ มนตรีแ ตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐ มนตรี
ให เ ป น พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและพนั ก งานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร” หมายความว า ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป อ งกั น การกระทํา ความรุ น แรง
ในครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“รั ฐ มนตรี ” หมายความว า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย
หมวด ๑
การไกลเกลี่ยใหยอมความ
ขอ ๔ ในระหวางการสอบสวน หากพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเห็นวา ขอหากระทํา
ความรุน แรงในครอบครัวหรือการกระทําความรุน แรงในครอบครัวเปน กรรมเดียวกับความผิดฐาน
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ทํารายรางกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ และพฤติการณแหงคดี ไมรายแรงพอมี
ทางปรองดองกันไดหรือคูกรณีรองขอ พนักงานสอบสวนอาจจัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวกับผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดยอมความกัน
ใหพนักงานสอบสวนแจงนัดใหคูกรณีไดพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยยอมความกัน โดยอาจตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลทําการไกลเกลี่ยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได
ขอ ๕ ในการไกลเกลี่ยนอกจากคูกรณีทั้งสองฝายแลว ถามีเหตุจําเปนและสมควรก็ใหผูทํา
การไกล เกลี่ ย เรี ย กบุ ค คลในครอบครั ว หรื อ บุ คคลที่เ กี่ ย วข อ งดั ง กลา วมาให ความคิ ด เห็น หรือ ร ว ม
ไกลเกลี่ยดวยก็ไดแลวแตเหตุผลและความจําเปนแตละกรณี
เมื่อคูกรณีสามารถยอมความกันได และเงื่อนไขหรือขอตกลงยอมความไมฝาฝนตอกฎหมาย
และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ใหพนักงานเจาหนาที่ ผูจัดใหมีการไกลเกลี่ย
ทํ า สั ญ ญายอมความให แล ว เสนอสั ญ ญายอมความดั ง กล า วให พ นั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบ
พรอมคูกรณี ไปทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือ ถอนคํารองทุกขตอหนาพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห งพระราชบั ญ ญัติ คุม ครองผู ถูก กระทํ าด ว ยความรุ น แรง
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
และผู ต อ งหาว า กระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว รั บ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข ตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ใหพนักงาน
สอบสวนจัดทําบัน ทึกขอตกลงเบื้องตน กอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข เพื่อ ใหผูตองหา
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วากระทํ าความรุน แรงในครอบครัว ปฏิบั ติต ามภายในระยะเวลาที่เ ห็น สมควร แต ตอ งไม เกิน กว า
อายุความฟอง แลวใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุน แรง
ในครอบครัว ลงลายมือชื่อ ตามแบบ คร. ๑๐ ทายระเบียบนี้
ในกรณีมีการแจงขอกลาวหาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวกระทําความผิดฐานทําราย
รางกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๕ ดวย และเปนกรรมเดียวกับ ขอกลาวหาวากระทํา
ความรุน แรงในครอบครัวและเปนบทที่มีโทษสูงสุด หากคูกรณีมีความประสงคที่จะยอมความกัน
ภายใตเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ก็ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรง
ในครอบครัวไดมีการยอมความกัน โดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความให
เมื่อทําบัน ทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแลวแตกรณี ใหพนักงานสอบสวนสงสําเนาใหศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจและพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบัน ทึกขอตกลงเบื้องตน ดังกลาว หากคดี
ดังกลาวอยูระหวางการขอผัดฟองก็แจงใหศาลที่อนุญาตใหผัดฟองทราบดวย
ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมายจากศูนยปฏิบัติการที่มีเขต
อํานาจทําการติดตามและสอดสอ งใหผูตองหาวากระทําความรุน แรงในครอบครัวปฏิบัติตามบัน ทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขตามที่พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจจัดทําขึ้น
ในการนี้ใ หพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีหนาที่ใ หคําแนะนําใหผูตองหาวากระทําความรุน แรง
ในครอบครัวปฏิบัติตามเงื่อนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาวไดตามสมควรแกกรณี
ขอ ๙ ในกรณีผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวจงใจฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขใหพนักงานเจาหนาที่รายงาน
ไปยังพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ หรือศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจแลวแตกรณี
ขอ ๑๐ เมื่อปรากฏวาผูตองหาวากระทําความรุน แรงในครอบครัวไดปฏิบัติตามเงื่อ นไข
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข
ใหพ นักงานสอบสวนสง สํา นวนการสอบสวนพรอมความเห็น ไปยั งพนั กงานอั ยการเพื่อ พิจารณา
สั่งโดยมิชักชา
ในกรณีที่ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข ไมวาจะปรากฏจากการรายงานของพนักงาน
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เจาหนาที่หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือพนักงานสอบสวนเห็นเอง ก็ใหพนักงาน
สอบสวนยกคดีดังกลาวขึ้นทําการสอบสวนโดยมิชักชา แลวสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
สํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาสั่ง
ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับอํานาจฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อนุสรณ วงศวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คร. ๙
สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

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

ผูเสียหาย

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

ผูตองหา

ระหวาง

สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําขึ้นที่ .....................
............................................. ศูนยปฏิบัติการ/สถานีตํารวจ ............................................
วันที่.................... เดือน .........................................................พ.ศ. .......
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................นามสกุล…...................
เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ....... อายุ........ป สัญชาติ .....................
เชื้อชาติ.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่
............. หมูที่ ................ ตรอก/ซอย ...................... ถนน .........................ตําบล/แขวง
..................................... อํา เภอ/เขต .............................จัง หวัด .......................
รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนให
ดํา เนิน คดีแ ก นาย/นาง/นางสาว/เด็ก ชาย/เด็ก หญิง ............................................
นามสกุล.................................... ในขอหากระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว
โดยรองทุกขไวที่ ....................................... เมื่อวันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ........
คดีหมายเลขที่ .........................ซึ่งเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปน
ผูเสียหายฝายหนึ่ง
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง ..............................................
นามสกุล .............................. เกิด เมื่อวัน ที่....... เดือน...................... พ.ศ. ....
อายุ ......... ป สัญ ชาติ.................. เชื้อชาติ .................... ศาสนา..........................
อาชี พ.............................. ที่ อยู ป จ จุ บั น บา นเลขที่. .......... หมู ที่ ......... ตรอก/ซอย
....................... ถนน ............................ ตํา บล/แขวง .......................อํา เภอ/เขต
..................... จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ......................
ซึ่งเปนผูต องหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูต องหาอีกฝายหนึง่

๒
โดยวันนีเ้ วลา......... นาฬิกา ทั้งสองฝายไดมาพบ นาย/นาง/นางสาว
........................................................... นามสกุล.......................................................
ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวน
ทั้งสองฝายแจงวาไดตกลงประนีประนอมยอมความกันไดในปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว และใหทําสัญญายอมความให มีสาระสําคัญ ดังนี้
ฝายผูตองหาตกลงวา...............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ฝ า ยผู เ สี ย หายตกลงว า จะไม ก ระทํ า การอั น เป น เหตุ ก ระตุ น ให เ กิ ด การใช
ความรุนแรงในครอบครัว และถาฝายผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายอมความครบถวน
จะไปทํ า การถอนคํ า ร องทุ ก ข หรือ ยอมความต อ พนั ก งานสอบสวน ไม ติ ด ใจดํา เนิ น คดี กั บ
ฝายผูตองหาอีกตอไป
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวน เห็นวาขอตกลงสัญญายอมความ
ไมฝ า ฝ น ตอ กฎหมาย และความสงบเรี ย บร อยและศีล ธรรมอั น ดี ข องประชาชนจึง ทํ า สั ญ ญา
ยอมความให ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหง พระราชบัญ ญัติคุมครองผูถูกกระทําดว ยความ
รุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดอานสาระสําคัญในสัญญายอมความใหทั้งสองฝายฟง
เขาใจตรงกันแลว จึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ........................................................... ผูเสียหาย
(..........................................................)
ลงชื่อ ........................................................... ผูตองหา
(..........................................................)
ลงชื่อ .................................................... พนักงานเจาหนาที่
/พนักงานสอบสวน
(..........................................................)

หมายเหตุ: สัญญายอมความนีเ้ ปนสัญญายอมความในคดีอาญา มิใชสัญญาประนีประนอม
ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คูค วามไมอาจ
นําไปฟองรองทางแพงได

๓
คร. ๑๐
บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ ถอนคํารองทุกข
คดีความรุนแรงในครอบครัว ในชั้นสอบสวน
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
.......................................................................

ผูเสียหาย

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

ผูตองหา

ระหวาง

บันทึกนี้ทําที.่ ............................................................................................................
วันที่ ............... เดือน ......................................................... พ.ศ. ..........
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................นามสกุล….................
เกิดวันที่ ........ เดือน.......................พ.ศ. ....... อายุ.............ป สัญชาติ............................
เชื้อชาติ.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่
..............หมูที่....... ตรอก/ซอย...................ถนน.....................ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต......................จังหวัด............. รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............
ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนใหดําเนินคดีแก นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
....................................นามสกุล.................................ในขอหากระทําความผิดฐานกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวโดยรองทุกขไวที่ ....................................................................
เมื่อวันที่ .......................... เดือน ................... พ.ศ. ........ คดีหมายเลขที่ .......................
ซึ่งเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูเสียหายฝายหนึ่ง
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง ...........................................
นามสกุล.......................................... เกิดเมื่อวันที่....... เดือน....................... พ.ศ. ....
อายุ ...... ป สัญชาติ.............. เชื้อชาติ................... ศาสนา................. อาชีพ....................
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่............หมูที่.... ตรอก/ซอย ....................... ถนน ............................
ตํา บล/แขวง .......................อํา เภอ/เขต ..................... จัง หวัด ..........................
รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท .................. ซึ่งเปนผูตองหาวากระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหนึ่ง
โดยวัน นี้เวลา................................นาฬิกา ทั้ง สองฝา ยไดมาพบพนักงาน
สอบสวนและขอใหพนักงานสอบสวนทํา บัน ทึกขอตกลงเบื้องตน กอนการยอมความ

๔
ถอนคํา รอ งทุก ขดว ยสมัค รใจทั้ง สองฝาย โดยฝายผูตองหายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งหรือหลายขอ ดังนี้
๑. ยอมรับการบําบัดรักษาอาการปวยหรือตามแพทยสั่งที่..............................
๒. ยอมเขารับการฟนฟูอาการปวยหรือตามแพทยสั่งที่..................................
๓. ยอมให เ งิ น ช ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข แ ก ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัวเปนจํานวน.....................................บาท
๔. จะไมเสพสุราหรือสิ่งเสพติดหรือกระทํา..................................................
อันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว
๕. ยอมใหคุมความประพฤติโดย...............................................................
๖. ทํางานบริการสาธารณะโดย..................................................................
๗. ยอมทําทัณฑบนโดย...........................................................................
๘. อื่ น ๆ (ที่ ไม ขัดต อสิ ทธิ ขั้ นพื้ นฐานหรือความสงบเรียบร อยและศี ลธรรมอันดีของ
ประชาชน)
ผูเ สี ย หายซึ่ง ถู กกระทํา ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว เข า ใจและยิ น ยอมให
ผูกระทํา ความรุน แรงใหค รอบครัว รับเงื่อนไขดังกลาว เมื่อผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ปฏิบัติ ต ามเงื่อ นไขครบถว นภายในระยะเวลา.......................เดือ น........................ป
ผูเสียหายซึ่งถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีเจตนายอมความหรือถอนคํารองทุกขและ
ใหมีผลตามกฎหมายทันทีตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พนักงานสอบสวนไดอานขอความในบันทึกขอตกลงเบื้องตนใหขาพเจาทั้งสองฝาย
ทราบและเขาใจแลว จึงไดลงลายมือชื่อไว
ลงชื่อ..........................................................ผูเสียหาย
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูตองหา/ถูกกลาวหา
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พนักงานผูทําบันทึกขอตกลง
(.........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน (ถามี)
(.........................................................)
หมายเหตุ : หากผูรับเงื่อนไขไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติฝาฝนเงื่อนไข พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
ยกคดีขึ้นสอบสวนตอไปไดตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

