
  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
(ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคห้า  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความม่ันคงของมนุษย์  ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๗  และแบบ  คร.  ๘  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร.  ๗  และแบบ  
คร.  ๘  ท้ายระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์



 

คร. ๗ 
แบบรายงานประมวลข้อเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครอง 

หรือวิธีการบรรเทาทุกข์เพ่ือคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว 
 

ด้วยเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ...........ข้าพเจ้า........................................... 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแจ้งจาก
................................................. พนักงานสอบสวน  สถานีตํารวจนครบาล......................................................... 
/สถานีตํารวจภูธร..................................................... /ศูนย์ปฏิบัติการ.................................................................            
/ศาล ............................................................... ให้ทําการประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคู่กรณีในคดีความรุนแรง
ในครอบครัวระหว่าง นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................นามสกุล...................................
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวกับ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... 
นามสกุล .........................................  ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว 

  จึงขอประมวลข้อเท็จจริงดังน้ี 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ข้อมูลผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................
เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ป ีสัญชาติ.......... เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขท่ี...................... ออกเม่ือวันท่ี......... 
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จงัหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท.์..................... 
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่................. หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จงัหวัด....................... รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศัพท.์...................   

ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา 
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย............................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 



 ๒
 

การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ ภาระหน้ีสนิ สภาพแวดล้อม
ของที่อยู่อาศัย ..................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา ................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๑.๒ ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว  

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................
เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ป ีสัญชาติ.......... เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขท่ี...................... ออกเม่ือวันท่ี......... 
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จงัหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท.์..................... 
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่................. หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จงัหวัด....................... รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศัพท.์...................   

ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา 
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย............................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 ๓
การศึกษา การประกอบอาชีพ ร า ย ไ ด ้ ส ถ า นะท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ  ภ า ร ะ ห นี ้ส ิน 

สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย .................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา .................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๒. พฤติกรรมและรายละเอียดความสมัพันธ์ระหว่างผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว  ทั้งในอดีตและปัจจบุัน.................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว (พฤติการณ์แห่งคดี) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๔. ความเสียหายและผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๕. การบรรเทาผลร้าย  การบรรเทาความเสียหาย (เช่น  ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ได้ชดใช้ค่าเสียหายไปบางส่วนแล้ว ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
หรือไปย่ืนขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) .............................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 



 ๔
 

๖. ความต้องการหรือความประสงค์ของคู่กรณีหลังเกิดเหตุ 

๖.๑ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

๑)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๒)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๓)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๖.๒ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 

๑)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

๒)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

๓)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

๗. ความเห็น 

จากการประมวลข้อเทจ็จริง  เห็นว่า 
๑. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการก่อความรุนแรงในครอบครัว  

๑.๑ ......................................................................................................... 
๑.๒ ......................................................................................................... 

๒. แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ......................................................................................................... 
๒.๒ ......................................................................................................... 

๓. มาตรการคุ้มครองช่ัวคราว  (ถ้ามีเหตุจําเป็นใหเ้สนอ) 
๓.๑ ......................................................................................................... 
๓.๒ ......................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูป้ระมวลข้อเท็จจรงิ 
                        พนักงานเจ้าหน้าที ่
 
หมายเหตุ : เอกสารน้ีเป็นความลับใช้เฉพาะประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่   
               พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ และศาลเท่าน้ัน  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
               ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
 



 ๕
คร. ๘ 

คําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

   
                 ออกคําสั่งที่ ..................................... (หน่วยสงักัดของผู้ออกคําสั่ง) 

  เมื่อวันที่......... เดือน ....................... พ.ศ. ........ได้รับรายงานจาก...........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนว่า นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................................ 
นามสกลุ...........................................เกิดเมื่อวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ปี  
สัญชาติ.................เช้ือชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..................
หมู่ที่....... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................... รหสัไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ......................... 
ได้ร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีแก่นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย /เด็กหญิง............................. นามสกลุ............................
เกิดเมือ่วันที่............ เดือน...............พ.ศ. ......... อายุ ..... ปี สัญชาติ............ เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ....................... ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที.่........... หมูท่ี่............ ตรอก/ซอย ................................................... 
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................. 
จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ .......................  ในข้อหากระทําความผิดฐาน
กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยได้ร้องทุกข์แทนไว้ที่ ..................................................................................  
เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ตามคดีหมายเลขที่....................................... 

  ซึ่งข้อเท็จจรงิสรุปโดยย่อได้ความว่า........................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจําเป็นและมีเหตุสมควรกําหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวและหรือ
วิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการช่ัวคราว อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

จึงออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ 
ผู้ถูกกระทําด้วยความรนุแรงในครอบครัวข้อหน่ึงข้อใดหรอืหลายข้อ  ดังน้ี 

  ๑.  ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ................................ นามสกุล............................ 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้ารบัการตรวจรักษาสุขภาพกาย/จิตใจ/อาการป่วย………………….. 
................................................................. จาก............................................. สถานพยาบาล ..............................
เป็นระยะเวลา............. วัน ........... เดือน ............ ปี  และ/หรือ 

  ๒.  ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ.............................นามสกลุ......................  
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้าที่พํานักหรือทีอ่ยู่อาศัยของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง 
..................................นามสกุล.............................. เป็นการช่ัวคราว เป็นเวลา ........วัน........เดือน ........ปี และ/หรือ 
 
 
 



 ๖
 
 
  ๓.  ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ.............................นามสกลุ......................
เข้าใกล้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ........................................... นามสกลุ .........................................
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลทีอ่าศัยอยู่ในครอบครัว และ/หรอื 

  ๔.  ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล...........................
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว และ/หรือนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ..............................
นามสกุล................................... ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวร่วมกันให้การอุปการะเลี้ยงดู
................................................ภายใต้คําแนะนําของพนักงานเจา้หน้าทีห่รือของนักจติวิทยา/นักสงัคมสงเคราะห์     
เป็นระยะเวลา............. วัน ............ เดือน ..............ปี และ/หรือ 

  ๕. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล.......................... 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือความเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจากการ 
ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้น เป็นเงิน ..........................บาท หรือค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์
เบื้องต้นอันจําเป็นแก่การดํารงชีพประจําวัน  เป็นเงิน......................... บาท และ/หรือ  

๖. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................ นามสกุล.......................... 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว...................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

  ให้ นาย/นาง/นางสาว....................................นามสกลุ................................พนักงานสอบสวน 
แจ้งคําสัง่ใหผู้้ต้องหาว่ากระทําความรนุแรงในครอบครัวปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้า 

    สั่ง  ณ  วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....... 
 
 
 
            (.....................................................................) 
                             พนักงานเจ้าหน้าที ่

      ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรอืตํารวจช้ันผู้ใหญ ่
 
 
 

หมายเหตุ : หากผู้รบัคําสัง่ไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขข้างต้น หรอืฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
               สามเดือนหรือปรับไมเ่กินสามพันบาท หรือทัง้จาํทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคห้า 
               แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 


