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พระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับเมื่อพน กํ าหนดเกาสิบวัน นับ แตวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตราย
แกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย
จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคล
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ในครอบครั วตอ งกระทําการ ไมกระทําการ หรือ ยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอย างใดโดยมิช อบ
แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา
โดยมิ ได จดทะเบี ยนสมรส บุ ตร บุ ตรบุ ญธรรม สมาชิ กในครอบครั ว รวมทั้ งบุ คคลใด ๆ ที่ ต อง
พึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน
“ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข” หมายความวา คาทดแทนความเสียหายเบื้องตนสําหรับเงินหรือ
ทรัพยสินใด ๆ ที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว และใหหมายความรวมถึงรายไดที่สูญเสียไป คาใชจายในการรักษาพยาบาล คาใชจาย
ในการหาที่อยูใหม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
“นักจิตวิทยา” หมายความวา นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในทองที่ใดไมมีพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เปนพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ผู ใ ดกระทํ า การอั น เป น ความรุ น แรงในครอบครั ว ผู นั้ น กระทํ า ความผิ ด
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
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพบเห็น การกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัวหรือไดรับ แจง
ตามมาตรา ๕ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถาม
ผูกระทําความรุน แรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่น ที่อยูใ น
สถานที่นั้น เกี่ย วกับ การกระทํ าที่ไ ดรับ แจง รวมทั้ง ใหมี อํานาจจั ดให ผูถูกกระทํ าดว ยความรุ น แรง
ในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือ
นักสังคมสงเคราะห ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี ใหจัดใหผูนั้น
รองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาผูนั้นไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกข
ไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗ ถามิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ หรือมิไดมีการรองทุกข
ตามมาตรา ๖ ภายในสามเดือนนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยและมีโอกาส
ที่จะแจงหรือรองทุกขได ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ แตไมตัดสิทธิผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๘ เมื่อมีการรองทุกขภายในอายุความตามมาตรา ๗ แลว ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานวนการสอบสวนพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตไดตัวผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหขอผัดฟอง
ตอศาลไดคราวละไมเกินหกวัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามคราวโดยใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบงั คับโดยอนุโลม
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ในกรณีที่การกระทําความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เปนความผิดกรรมเดียวกับความผิด
ตามกฎหมายอื่ น ให ดํ า เนิ น คดี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง ต อ ศาลรวมไปกั บ ความผิ ด
ตามกฎหมายอื่นนั้น เวนแตความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกวาใหดําเนินคดีตอศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น โดยใหนําบทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับ
โดยอนุโลม
ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตองจัดใหมี
จิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ
รวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา
ในกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห
หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบปากคํา
ไปก อ นโดยไมต อ งมี บุ ค คลดัง กล า วร ว มอยู ด ว ย แต ต องบั น ทึ ก เหตุ ที่ไ ม อ าจรอบุ คคลดั ง กล า วไว
ในสํานวนการสอบสวน
หลักเกณฑและวิธีการดําเนิน การของพนักงานสอบสวน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐ มนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๙ เมื่อมีการแจงตามมาตรา ๕ หรือมีการรองทุกขตามมาตรา ๖ แลว หามมิให
ผูใ ดลงพิ มพ โฆษณา หรื อเผยแพร ตอสาธารณชนดวยวิธี ใ ด ๆ ซึ่ งภาพ เรื่องราว หรื อขอมู ลใด ๆ
อันนาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้
ผูใ ดฝาฝน บทบัญญัติใ นวรรคหนึ่ง ตอ งระวางโทษจําคุกไมเกิ น หกเดือนหรื อปรับไมเกิ น
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ในการดําเนินการตามมาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม โดยใหมี
อํานาจออกคําสั่งใด ๆ ไดเทาที่จําเปนและสมควร ซึ่งรวมถึงการใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
เขารับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข
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เบื้องตนตามสมควรแกฐานะ การออกคําสั่งหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่พํานักของ
ครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการกําหนดวิธีการดูแลบุตร
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางตามวรรคหนึ่งแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอศาลภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแตวัน ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หากศาลเห็นชอบกับคําสั่ง
กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารเพื่ อ บรรเทาทุ ก ข ดั ง กล า ว ให คํ า สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก าร
เพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป
ในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขทั้งหมด
หรือแตบางสวน หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลทําการไตสวนและมีคําสั่ง
โดยพลัน หากขอเท็จ จริงหรือพฤติการณเพี ยงพอแกการวินิจฉัยออกคําสั่ง ศาลอาจแก ไขเพิ่มเติ ม
เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคําสั่งใด ๆ
รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได
ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือศาลตามมาตรานี้ สามารถยื่นอุทธรณ
คําสั่งเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําสั่งไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําสั่ง ใหคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลเปนที่สุด
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๐ หรือออกคําสั่งใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่เหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอน
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หรือคําสั่งใด ๆ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ศ าลพิ พ ากษาว า ผู ก ระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว มี ค วามผิ ด
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 และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหนึ่งเปนเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามบัน ทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคล
ในครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว
จึงใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔ ได หากผูตองหา
หรือ จํา เลยฝ าฝน หรื อไมป ฏิบัติ ตามเงื่อ นไขดัง กล าวใหพ นัก งานสอบสวนหรื อศาลมี อํา นาจยกคดี
ขึ้นดําเนินการตอไป
หลักเกณฑแ ละวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปน ไปตามระเบียบที่อธิบดี
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด แลวแตกรณี
มาตรา ๑๓ ให ก ระทรวงการพั ฒนาสัง คมและความมั่ น คงของมนุษ ย จั ดให มีร ะบบงาน
เพื่อสนับสนุน การดําเนินงานและการบังคับใหเปน ไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
โดยกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ วิธี พิจ ารณา การยื่น และการรั บฟ ง พยานหลั กฐาน หากพระราชบั ญญั ติ นี้
มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไปแลว
เพียงใด ใหศ าลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุงถึงความสงบสุขและการอยู
รวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ ประกอบดวย
(๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
(๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและหญิง
ที่สมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปดวย
ความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ
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(๓) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นตองรับผิดชอบ
ในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว
(๔) มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกันและ
ปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร
มาตรา ๑๖ เพื่อ ประโยชนใ นการยอมความในคดี การกระทํา ความรุ น แรงในครอบครั ว
พนักงานเจาหนาที่หรือศาล แลวแตกรณี อาจตั้งผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือคณะบุคคล
ซึ่งเปน บิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่ หรือศาลเห็น สมควร
เพื่อใหคํ าปรึกษา หรื อชวยเหลือ ในการไกล เกลี่ยใหคู ความได ยอมความกัน หรื ออาจมอบหมายให
นั ก สั ง คมสงเคราะห หน ว ยงานสั ง คมสงเคราะห หรื อ บุ ค คลใดช ว ยเหลื อ ไกล เ กลี่ ย ให คู ค วาม
ไดยอมความกันก็ได
เมื่อผูประนีประนอมหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการไกลเกลี่ยตามคําสั่ง
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ห รื อ ศาลแล ว ให ร ายงานผลการไกล เ กลี่ ย ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ห รื อ ศาล
แลวแตกรณีดวย ในกรณีที่การไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทําสัญญายอมความขึ้น
หรือจะขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาพนักงานเจาหนาที่ หรือศาลก็ได
เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือศาลเห็น วาสัญญายอมความไมฝาฝนตอกฎหมายและความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลดําเนิน การใหเปนไปตาม
สัญญายอมความนั้น
มาตรา ๑๗ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงานประจําป
แสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกข และจํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขของพนักงาน
เจาหนาที่และศาล และจํานวนการยอมความ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปละครั้ง
มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการ
ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และให มี อํ านาจแต งตั้ งพนั กงานเจ าหน าที่ กั บออกกฎกระทรวงและระเบี ยบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปญหาการแกไขการใชความ

รุน แรงในครอบครั วมี ความละเอียดออนซั บซอ นเกี่ ยวพั น กับบุคคลใกลชิ ด มี ลักษณะพิเ ศษแตกต าง
จากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยทั่วไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาบั ง คั บ กั บ การกระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว จึ ง ไม เ หมาะสม เนื่ อ งจากกฎหมายอาญา
มีเจตนารมณที่จะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือปกปองคุมครองผูที่ถูก
กระทํ าด วยความรุ น แรงในครอบครั ว ดั งนั้ น การมี กฎหมายคุ ม ครองผู ถูกกระทํ าด ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ
วิธีการ และขั้น ตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนิน คดีอาญาโดยทั่วไป โดยใหผูกระทําความผิด
มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได
ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุม ครองโดยรัฐจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

