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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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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  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีที่เกิดเหตุเพื่อสอบถาม
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  การใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข
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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 

ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือศาลตามมาตรานี้  สามารถย่ืนอุทธรณ
คําส่ังเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําส่ังไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําส่ัง  ใหคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลเปนที่สุด 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน  หรือปรับไมเกินสามพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามมาตรา  ๑๐  หรือออกคําส่ังใด ๆ  ไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่เหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  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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ใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว  หรือทําทัณฑบนไว  ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกําหนด
แทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 

ในกรณีที่มีการยอมความ  การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา  ๔  
ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล  แลวแตกรณี  จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  
การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองนั้น  และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหนึ่งเปนเง่ือนไขในการ
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม  โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคล 
ในครอบครัวประกอบดวยก็ได  หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว   
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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(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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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 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


