พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เ ป็ นการสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกาหนดเก้ าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๑ ก หน้ า ๑ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ความรุนแรงในครอบครัว ” หมายความว่า การกระทาใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้ เกิด
อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทาโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้ เกิดอันตรายแก่
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้ อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้ บุคคล
ในครอบครัวต้ องกระทาการ ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึง
การกระทาโดยประมาท
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ท่อี ยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามี
ภริยา โดยมิได้ จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพา
อาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
“ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่ าด้ วยการจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์” หมายความว่า ค่าทดแทนความเสียหายเบื้องต้ นสาหรับเงิน
หรือทรัพย์สนิ ใด ๆ ที่ผ้ ูถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระทาด้ วยความ
รุนแรงในครอบครัว และให้ หมายความรวมถึงรายได้ ท่สี ญ
ู เสียไป ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้ จ่าย
ในการหาที่อยู่ใหม่ และค่าใช้ จ่ายอื่นที่จาเป็ น
“นักจิตวิทยา” หมายความว่า นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
“นักสังคมสงเคราะห์ ” หมายความว่ า นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
“พนักงานเจ้ าหน้ าที่” หมายความว่า ผู้ซ่งึ รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้และให้ หมายความรวมถึงพนักงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานเจ้ าหน้ าที่ซ่งึ ได้ รับมอบหมายจากรัฐมนตรี ให้
เป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา ในท้ องที่ใดไม่มีพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่ง
ได้ รับมอบหมายจากรัฐมนตรี ให้ พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็ น
พนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ ูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔ ผู้ใดกระทาการอันเป็ นความรุนแรงในครอบครัว ผู้น้ันกระทาความผิดฐานกระทา
ความรุนแรงในครอบครั ว ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

-๓-

ให้ ความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็ นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้ างความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นความผิดฐานทาร้ ายร่างกาย ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ด้ วย ให้ ความผิดดังกล่าวเป็ นความผิดอันยอมความได้
มาตรา ๕ ผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ท่พี บเห็นหรือทราบการกระทา
ด้ วยความรุนแรงในครอบครัว มีหน้ าที่แจ้ งต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
การแจ้ งต่ อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ กระทาโดยสุจริต ย่ อมได้ รับความ
คุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
มาตรา ๖ การแจ้ งต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา ๕ อาจกระทาโดยวาจา เป็ นหนังสือ ทาง
โทรศัพท์ วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธกี ารอื่นใด
เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ พบเห็นการกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวหรือได้ รับแจ้ ง
ตามมาตรา ๕ แล้ ว ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจเข้ าไปในเคหสถานหรือสถานที่ท่เี กิดเหตุเพื่อสอบถาม
ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่
นั้นเกี่ยวกับการกระทาที่ได้ รับแจ้ ง รวมทั้งให้ มีอานาจจัดให้ ผ้ ูถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ ารับ
การตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับคาปรึกษาแนะนาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์
ในกรณีท่ีผ้ ูถูก กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะดาเนิ นคดี ให้ จัดให้ ผ้ ู น้ันร้ องทุกข์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา แต่ถ้าผู้น้ันไม่อยู่ในวิสยั หรือมีโอกาสที่จะร้ องทุกข์ได้ ด้วยตนเองให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้ร้องทุกข์แทนได้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการตามวรรคสอง ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
มาตรา ๗ ถ้ ามิได้ มีการแจ้ งต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา ๕ หรือมิได้ มีการร้ องทุกข์ ตาม
มาตรา ๖ ภายในสามเดือนนับแต่ผ้ ูถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสยั และมีโอกาสที่จะแจ้ ง
หรือร้ องทุกข์ได้ ให้ ถือว่าคดีเป็ นอันขาดอายุความ แต่ไม่ตัดสิทธิผ้ ูถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
หรือผู้มีส่วนได้ เสียจะร้ องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๘ เมื่อมีการร้ องทุกข์ภายในอายุความตามมาตรา ๗ แล้ ว ให้ พนักงานสอบสวนทา
การสอบสวนโดยเร็วและส่งตัวผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว สานวนการสอบสวนพร้ อมทั้งความเห็นไป
ยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้ องคดีต่อศาลภายในสี่สบิ แปดชั่วโมงนับแต่ได้ ตัวผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
แต่หากมีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่อาจยื่นฟ้ องได้ ทนั ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ขอผัดฟ้ องต่อศาลได้ คราวละ
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ไม่เกินหกวัน แต่ท้งั นี้ ต้ องไม่เกินสามคราวโดยให้ นากฎหมายว่าด้ วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีท่กี ารกระทาความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เป็ นความผิดกรรมเดียวกับความผิด
ตามกฎหมายอื่น ให้ ดาเนินคดีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ต่อศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอื่น
นั้น เว้ นแต่ความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอตั ราโทษสูงกว่าให้ ดาเนินคดีต่อศาลที่มีอานาจพิจารณาความผิด
ตามกฎหมายอื่นนั้น โดยให้ นาบทบัญญัติท้งั หลายแห่งพระราชบัญญัติน้ ีไปใช้ บังคับโดยอนุโลม
ในการสอบปากคาผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนต้ องจัดให้ มี
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผ้ ูถูกกระทาด้ วยความรุนแรงu3651 .นครอบครัวร้ อง
ขอร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากคาเพื่อให้ คาปรึกษา
ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วน ซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
หรือบุคคลที่ผ้ ูถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวร้ องขอ ให้ พนักงานสอบสวนทาการสอบปากคาไป
ก่อนโดยไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย แต่ต้องบันทึกเหตุท่ไี ม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ ในสานวนการ
สอบสวน
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการของพนักงานสอบสวน ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๙ เมื่อมีการแจ้ งตามมาตรา ๕ หรือมีการร้ องทุกข์ตามมาตรา ๖ แล้ ว ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดลง
พิมพ์โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้ วยวิธใี ด ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราว หรือข้ อมูลใด ๆ อันน่าจะทาให้ เกิด
ความเสียหายแก่ผ้ ูกระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวในคดีตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
ผู้ใดฝ่ าฝื นบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ในการดาเนินการตามมาตรา ๘ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ซ่ึงมีฐานะเทียบได้ ไม่ต่า
กว่ าพนั กงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและได้ รับ
มอบหมายจากรั ฐมนตรี มีอ านาจออกคาสั่งก าหนดมาตรการหรื อ วิธีก ารเพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ใ ห้ แก่ บุคคล
ผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวเป็ นการชั่วคราว ไม่ว่าจะมีคาร้ องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่
โดยให้ มีอานาจออกคาสั่งใด ๆ ได้ เท่าที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งรวมถึงการให้ ผ้ ูกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวเข้ ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ การให้ ผ้ ูกระทาความรุนแรงในครอบครัวชดใช้ เงินช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์เบื้องต้ นตามสมควรแก่ฐานะ การออกคาสั่งห้ ามผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเข้ าไปในที่
พานักของครอบครัวหรือเข้ าใกล้ ตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการกาหนดวิธกี ารดูแลบุตร
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เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพื่อบรรเทาทุกข์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ เสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ต่อศาลภายในสี่สิบ
แปดชั่วโมงนับแต่วันออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพื่อบรรเทาทุกข์ หากศาลเห็นชอบกับคาสั่ง
กาหนดมาตรการหรือวิธกี าร.เพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ให้ คาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพื่อบรรเทาทุกข์
มีผลต่อไป
ในกรณีท่ศี าลไม่เห็นชอบด้ วยกับคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพื่อบรรเทาทุกข์ท้งั หมด
หรือแต่บางส่วน หรือมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ ศาลทาการไต่สวนและมีคาสั่งโดยพลัน
หากข้ อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพียงพอแก่การวินิจฉัยออกคาสั่ง ศาลอาจแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิกถอนคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพื่อบรรเทาทุกข์หรือออกคาสั่งใด ๆ รวมทั้งกาหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมก็ได้
ผู้มีส่วนได้ เสียเกี่ยวกับ คาสั่งของพนัก งานเจ้ าหน้ าที่หรื อศาลตามมาตรานี้ สามารถยื่น
อุทธรณ์คาสั่งเป็ นหนังสือขอให้ ศาลทบทวนคาสั่งได้ ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบคาสั่ง ให้ คาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลเป็ นที่สดุ
ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือศาล ต้ องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ให้ ศาลมีอานาจออกคาสั่งกาหนด
มาตรการหรือวิธกี ารเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๐ หรือออกคาสั่งใด ๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ท่ีเหตุ ก ารณ์ หรื อ พฤติก ารณ์เกี่ย วกับ ผู้ ก ระทาความรุน แรงในครอบครั ว หรื อ
ผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอานาจแก้ ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิก
ถอนคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพื่อบรรเทาทุกข์ หรือคาสั่งใด ๆ รวมทั้งกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้
ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ศี าลพิพากษาว่า ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตาม
มาตรา ๔ ศาลมีอานาจกาหนดให้ ใช้ วิธกี ารฟื้ นฟู บาบัดรักษา คุมความประพฤติผ้ ูกระทาความผิดให้ ผ้ ูกระทา
ความผิดชดใช้ เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทางานบริการสาธารณะ ละเว้ นการกระทาอันเป็ นเหตุให้ เกิดการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว หรือทาทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกาหนดแทนการลงโทษ
ผู้กระทาความผิดก็ได้
ในกรณีท่มี ีการยอมความ การถอนคาร้ องทุกข์ หรือการถอนฟ้ องในความผิดตามมาตรา ๔
ให้ พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้ u3623 .แต่กรณี จัดให้ มีการทาบันทึกข้ อตกลงเบื้องต้ นก่อนการยอมความ
การถอนคาร้ องทุกข์ หรือการถอนฟ้ องนั้น และกาหนดให้ นาวิธกี ารตามวรรคหนึ่งเป็ นเงื่อนไขในการปฏิบัติ
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ตามบันทึกข้ อตกลงดังกล่าวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟั งความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัว
ประกอบด้ วยก็ได้ หากได้ ปฏิบัติตามบันทึกข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้ วนแล้ วจึงให้ มีการยอมความ
การถอนคาร้ องทุกข์ หรือการถอนฟ้ องในความผิดตามมาตรา ๔ ได้ หากผู้ต้องหาหรือจาเลยฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอานาจยกคดีข้ นึ ดาเนินการต่อไป
หลักเกณฑ์และวิธดี าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่อธิบดีผ้ ู
พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา หรือรัฐมนตรีประกาศ
กาหนด แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๑๓ ให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้ มีระบบงานเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานและการบังคับให้ เป็ นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ โดยกาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ วิธพี ิจารณา การยื่น และการรับฟั งพยานหลักฐาน หากพระราชบัญญัติน้ ีมิได้
บัญญัติไว้ โดยเฉพาะ ให้ นากฎหมายว่าด้ วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระทาความรุนแรงในครอบครัวจะได้ ดาเนินไปแล้ ว
เพียงใด ให้ ศาลพยายามเปรียบเทียบให้ คู่ความได้ ยอมความกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกัน
ในครอบครัวเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ คานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ ประกอบด้ วย
(๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
(๒) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็ นศูนย์รวมของชายและหญิง
ที่สมัครใจเข้ ามาอยู่กินฉันสามีภริยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ ก็ให้ การหย่าเป็ นไปด้ วย
ความเป็ นธรรมและเสียหายน้ อยที่สดุ โดยคานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็ นสาคัญ
(๓) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้ อง
รับผิดชอบในการดูแลให้ การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็ นผู้เยาว์
(๔) มาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให้ ปรองดองกันและ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร
มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือศาล แล้ วแต่กรณี อาจตั้งผู้ประนีประนอมประกอบด้ วยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็ น
บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความหรือบุคคลที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรือศาลเห็นสมควรเพื่อให้
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คาปรึกษา หรือช่ วยเหลือในการไกล่ เกลี่ยให้ คู่ความได้ ยอมความกัน หรืออาจมอบหมายให้ นักสังคม
สงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้ คู่ความได้ ยอมความกันก็ได้
เมื่อผู้ประนีประนอมหรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้ ดาเนิ นการไกล่ เกลี่ยตาม
คาสั่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือศาลแล้ ว ให้ รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือศาลแล้ วแต่กรณี
ด้ วย ในกรณีท่กี ารไกล่เกลี่ยเป็ นผลสาเร็จ บุคคลดังกล่าวจะจัดให้ มีการทาสัญญายอมความขึ้น หรือจะขอให้
เรียกคู่ความมาทาสัญญายอมความกันต่อหน้ าพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรือศาลก็ได้
เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือศาลเห็นว่าสัญญายอมความไม่ฝ่าฝื นต่อกฎหมายและความสงบ
เรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือศาลดาเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญา
ยอมความนั้น
มาตรา ๑๗ ให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จัดทารายงานประจาปี
แสดงจานวนคดีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว จานวนคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพื่อบรรเทา
ทุกข์ และจานวนการละเมิดคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่และ
ศาล และจานวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปี ละครั้ง
มาตรา ๑๘ ให้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้ มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ให้ ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปั ญหาการแก้ ไขการใช้ ความ
รุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้ อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ ชิด มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการ
ทาร้ ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป การใช้ มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับ
การกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ท่จี ะลงโทษ
ผู้กระทาความผิดมากกว่าที่จะแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดหรือปกป้ องคุ้มครองผู้ท่ถี ูกกระทาด้ วยความรุนแรงใน
ครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกว่า
การใช้ กระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกาหนดรูปแบบวิธกี าร และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการ
ดาเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยให้ ผ้ ูกระทาความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทาผิดซา้ รวมทั้ง
สามารถรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในครอบครัวไว้ ได้ ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสทิ ธิ
ได้ รับ ความคุ้มครองโดยรั ฐจากการใช้ ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่ เป็ นธรรม จึงจาเป็ นต้ องตรา
พระราชบัญญัติน้ ี

