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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
รุนแรงในครอบครัวที่เปนศิษยหรือลูกจาง  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 

กอนที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ  ใหแสดงบัตรประจําตัว 
ตอเจาของหรือผูที่อยูในเคหสถานหรือสถานที่ เกิดเหตุนั้น  เพื่อยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไป   
และแจงใหทราบถึงเหตุของการเขาไป 

ถาเจาของหรือผูอยูในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุดวยความรุนแรงในครอบครัวออกมาพบ
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  และการดําเนนิการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไวเปนหลักฐาน  ตามแบบ  คร.  ๕  ทายระเบียบนี้ 

การทําบันทึกตามวรรคหนึ่ง  ใหผูที่เกี่ยวของลงลายมือชื่อรับรองไว  หากผูนั้นไมยินยอม 
ลงลายมือชื่อใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ไมมีลายมือชื่อไว 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูถูกกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับอันตรายแกกาย  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 เ ยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือน 
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ไรความสามารถ  หรือผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ไมอยูในวิสัยหรือโอกาสที่จะรองทุกขไดเอง  ใหพนักงานเจาหนาที่ เขาดําเนินการรองทุกขแทน 
ตอพนักงานสอบสวน 

ขอ ๑๓ ใหพนักงานเจาหนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการผลความ
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
รวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  สาเหตุของการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว  และบันทึกรายงานของผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของทุกฉบับ  รวมถึงสรุปประมวลผล 
เพื่อประกอบดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ที่ซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา  ๑๐  หรือ  พนักงานสอบสวน
หรือศาล  เพื่อพิจารณาออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว  หรือคําส่ังใด ๆ  หรือคําพิพากษา  ตามพระราชบัญญัตินี้   

ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยรักษาการตามระเบียบนี้  
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



 

 
แบบ คร. ๕ 

หนังสือแจงเหตุเขาไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหต ุ
เพื่อดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

 

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

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

เร่ือง  แจงเหตุเขาไปในที่รโหฐานเพื่อดําเนินการคุมครองผูถกูกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  .................................................................... 
(ผูกระทําความรนุแรงในครอบครัว/ผูถูกกระทาํดวยความรนุแรงในครอบครัว/ผูเกี่ยวของ) 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................อายุ........ป ในฐานะเปนพนกังานเจาหนาที่

ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรนุแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายเลขทะเบียน................เมื่อวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ......... 

ออกโดย................................ขอแจงใหทราบวา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบญัญัติ

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 



แบบ คร. ๖ 

บันทกึรายงาน 

สวนราชการของรัฐ/เอกชน 

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

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

เร่ือง  การดาํเนินการคุมครองผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

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 เปนผูกระทาํความรนุแรง 

ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้ 

       เขาไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

       ใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย 

       ใหผูถกูกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับคําปรกึษาจากจิตแพทย นกัจิตวิทยา     

หรือนกัสังคมสงเคราะห 
       จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวดําเนินการรองทุกข 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

 

ลงนาม........................................... 

        (                                      ) 

                พนักงานเจาหนาที ่

 


