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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ   

ถอนคํารองทุกขในชั้นสอบสวน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคสามและมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  ถอนคํารองทุกขในชั้น
สอบสวน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“พนักงานสอบสวน”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 

ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

“ศูนยปฏิบัติการ”  หมายความวา  ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรง 
ในครอบครัว 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย 
หมวด  ๑ 

การไกลเกลี่ยใหยอมความ 
 

 

ขอ ๔ ในระหวางการสอบสวน  หากพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเห็นวา  ขอหากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวหรือการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนกรรมเดียวกับความผิดฐาน 
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ทํารายรางกาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๙๕  และพฤติการณแหงคดี  ไมรายแรงพอมี 
ทางปรองดองกันไดหรือคูกรณีรองขอ  พนักงานสอบสวนอาจจัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวกับผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดยอมความกัน   

ใหพนักงานสอบสวนแจงนัดใหคูกรณีไดพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยยอมความกัน  โดยอาจต้ังบุคคล
หรือคณะบุคคลทําการไกลเกลี่ยตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ได 

ขอ ๕ ในการไกลเกลี่ยนอกจากคูกรณีทั้งสองฝายแลว  ถามีเหตุจําเปนและสมควรก็ใหผูทํา
การไกลเกลี่ยเรียกบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวมาใหความคิดเห็นหรือรวม 
ไกลเกลี่ยดวยก็ไดแลวแตเหตุผลและความจําเปนแตละกรณี 

เมื่อคูกรณีสามารถยอมความกันได  และเง่ือนไขหรือขอตกลงยอมความไมฝาฝนตอกฎหมาย
และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ใหพนักงานเจาหนาที่  ผูจัดใหมีการไกลเกลี่ย
ทําสัญญายอมความให  แลวเสนอสัญญายอมความดังกลาวใหพนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบ   
พรอมคูกรณี  ไปทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือ  ถอนคํารองทุกขตอหนาพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

การทําสัญญายอมความใหเปนไปตามแบบ  คร.  ๙  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๖ เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรองทุกข  หรือมีการรองทุกขแทนแลว  

หากพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเห็นสมควรจะดําเนินการไกลเกลี่ยใหคูกรณีไดยอมความกันก็ได  
โดยใหนําความในขอ  ๔  วรรคสองและขอ  ๕  มาใชบังคับ 

ในกรณีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  ยังไมไดรองทุกขหรือไมประสงคจะรองทุกข 
ใหดําเนินคดีกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  หากพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเห็นสมควร 
และคูกรณียินยอมจะดําเนินการไกลเกลี่ยใหคูกรณีไดยอมความกันตามวรรคหนึ่งก็ได 

หมวด  ๒ 
บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข 

 

 

ขอ ๗ ในระหวางสอบสวนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะยอมความ
หรือถอนคํารองทุกขในความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวไมวาจะเปนผลมาจากการไกลเกลี่ย 
ยอมความหรือไม  หากความปรากฏชัดวาเปนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขดวยความสมัครใจ 
ของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  และไมอยูในอาณัติ  ขมขู  หรือหลอกลวงจากบุคคลใด  
และผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัว  รับที่จะปฏิบัติตามเ ง่ือนไข  ตามมาตรา  ๑๒   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ใหพนักงาน
สอบสวนจัดทําบันทึกขอตกลงเบื้องตน  กอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  เพื่อใหผูตองหา 
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วากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินกวา 
อายุความฟอง  แลวใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรง 
ในครอบครัว  ลงลายมือชื่อ  ตามแบบ  คร.  ๑๐  ทายระเบียบนี้ 

ในกรณีมีการแจงขอกลาวหาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวกระทําความผิดฐานทําราย
รางกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๒๙๕  ดวย  และเปนกรรมเดียวกับ  ขอกลาวหาวากระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวและเปนบทที่มีโทษสูงสุด  หากคูกรณีมีความประสงคที่จะยอมความกัน
ภายใตเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ก็ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
จัดใหมีการไกลเกลี่ยใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและผูตองหาวากระทําความรุนแรง 
ในครอบครัวไดมีการยอมความกัน  โดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความให 

เมื่อทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแลวแตกรณี  ใหพนักงานสอบสวนสงสําเนาใหศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจและพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาว  หากคดี
ดังกลาวอยูระหวางการขอผัดฟองก็แจงใหศาลที่อนุญาตใหผัดฟองทราบดวย 

ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมายจากศูนยปฏิบัติการที่มีเขต
อํานาจทําการติดตามและสอดสองใหผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขตามที่พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจจัดทําข้ึน  
ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีหนาที่ใหคําแนะนําใหผูตองหาวากระทําความรุนแรง 
ในครอบครัวปฏิบัติตามเง่ือนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนดังกลาวไดตามสมควรแกกรณี   

ขอ ๙ ในกรณีผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวจงใจฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกขใหพนักงานเจาหนาที่รายงาน 
ไปยังพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ  หรือศูนยปฏิบัติการที่มีเขตอํานาจแลวแตกรณี   

ขอ ๑๐ เมื่อปรากฏวาผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวไดปฏิบัติตามเง่ือนไข
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  
ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา 
ส่ังโดยมิชักชา 

ในกรณีที่ผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความหรือถอนคํารองทุกข  ไมวาจะปรากฏจากการรายงานของพนักงาน
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เจาหนาที่หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือพนักงานสอบสวนเห็นเอง  ก็ใหพนักงาน
สอบสวนยกคดีดังกลาวข้ึนทําการสอบสวนโดยมิชักชา  แลวสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
สํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ  เพื่อพิจารณาสั่ง 

ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับอํานาจฝายบริหาร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อนุสรณ  วงศวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครวั 
ตามพระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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คดีหมายเลขท่ี .........................ซ่ึงเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปน
ผูเสียหายฝายหนึ่ง 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................. 
นามสกุล.............................. เกิดเม่ือวันท่ี....... เดือน...................... พ.ศ. ....      
อายุ ......... ป  สัญชาติ.................. เช้ือชาติ .................... ศาสนา..........................            
อาชีพ.............................. ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี........... หมูท่ี ......... ตรอก/ซอย 
....................... ถนน ............................ ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต 
..................... จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................... 
ซ่ึงเปนผูตองหาวากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหนึง่ 
 
 
 

คร. ๙ 



๒ 
 
  โดยวนันีเ้วลา......... นาฬิกา ท้ังสองฝายไดมาพบ นาย/นาง/นางสาว 
........................................................... นามสกุล....................................................... 
ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานสอบสวน 
  ท้ังสองฝายแจงวาไดตกลงประนีประนอมยอมความกันไดในปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว และใหทําสัญญายอมความให มีสาระสําคัญ  ดังนี ้
  ฝายผูตองหาตกลงวา............................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
  ฝายผูเ สียหายตกลงวาจะไมกระทําการอันเปนเหตุกระตุนใหเกิดการใช            
ความรุนแรงในครอบครัว  และถาฝายผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายอมความครบถวน     
จะไปทําการถอนคํารองทุกข หรือยอมความตอพนักงานสอบสวน ไมติดใจดําเนินคดีกับ             
ฝายผูตองหาอีกตอไป 
  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานสอบสวน เห็นวาขอตกลงสัญญายอมความ
ไมฝาฝนตอกฎหมาย และความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงทําสัญญา         
ยอมความให ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดอานสาระสําคัญในสัญญายอมความใหท้ังสองฝายฟง           
เขาใจตรงกันแลว จึงใหลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 

          ลงช่ือ ........................................................... ผูเสียหาย 
                  (..........................................................) 
          ลงช่ือ ........................................................... ผูตองหา 
         (..........................................................) 
          ลงช่ือ .................................................... พนักงานเจาหนาท่ี 
                        /พนักงานสอบสวน 
                   (..........................................................)  
 
 
หมายเหตุ: สัญญายอมความนีเ้ปนสัญญายอมความในคดีอาญา มิใชสัญญาประนีประนอม         
               ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คูความไมอาจ 
               นําไปฟองรองทางแพงได 



๓ 
 

บันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  ถอนคํารองทุกข 
คดีความรุนแรงในครอบครัว ในช้ันสอบสวน 

ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
  .......................................................................  ผูเสียหาย  
          
 
ระหวาง 
                 ...................................................................... ผูตองหา 
   
  บันทึกนี้ทําท่ี............................................................................................................. 

  วันท่ี ............... เดือน ......................................................... พ.ศ. .......... 

  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................นามสกุล…................. 
เกิดวันท่ี ........ เดือน.......................พ.ศ. ....... อายุ.............ป  สัญชาติ............................
เช้ือชาติ.......................ศาสนา......................อาชีพ...........................ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี 
..............หมูท่ี....... ตรอก/ซอย...................ถนน.....................ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต......................จังหวัด............. รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ...............
ไดรองทุกขหรือไดมีการรองทุกขแทนใหดําเนินคดีแก นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
....................................นามสกุล.................................ในขอหากระทําความผิดฐานกระทํา            
ความรุนแรงในครอบครัวโดยรองทุกขไวท่ี .................................................................... 
เม่ือวันท่ี .......................... เดือน ................... พ.ศ. ........  คดีหมายเลขท่ี .......................
ซ่ึงเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเรียกวาเปนผูเสียหายฝายหนึ่ง 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... 
นามสกุล.......................................... เกิดเม่ือวันท่ี....... เดือน....................... พ.ศ. .... 
อายุ ...... ป  สัญชาติ.............. เช้ือชาติ................... ศาสนา................. อาชีพ.................... 
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี............หมูท่ี.... ตรอก/ซอย ....................... ถนน ............................ 
ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต ..................... จังหวัด .......................... 
รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ..................  ซ่ึงเปนผูตองหาวากระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวเรียกวาเปนผูตองหาอีกฝายหนึ่ง 
  โดยวันนี้เวลา................................นาฬิกา  ท้ังสองฝายไดมาพบพนักงาน
สอบสวนและขอใหพนักงานสอบสวนทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการยอมความ                 

คร. ๑๐ 



๔ 
ถอนคํารองทุกขดวยสมัครใจทั้งสองฝาย  โดยฝายผูตองหายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด        
ขอหนึ่งหรือหลายขอ  ดังนี้ 
  ๑.  ยอมรับการบําบัดรักษาอาการปวยหรือตามแพทยส่ังท่ี.............................. 
  ๒.  ยอมเขารับการฟนฟูอาการปวยหรือตามแพทยส่ังท่ี.................................. 
  ๓.  ยอมใหเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวเปนจํานวน.....................................บาท 
  ๔.  จะไมเสพสุราหรือส่ิงเสพติดหรือกระทํา.................................................. 
อันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว 
  ๕. ยอมใหคุมความประพฤติโดย............................................................... 
  ๖.  ทํางานบริการสาธารณะโดย.................................................................. 
  ๗. ยอมทําทัณฑบนโดย........................................................................... 
  ๘.   อ่ืน ๆ  (ท่ีไมขัดตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน) 

  ผูเสียหายซ่ึงถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขาใจและยินยอมให
ผูกระทําความรุนแรงใหครอบครัวรับเงื่อนไขดังกลาว  เม่ือผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนภายในระยะเวลา.......................เดือน........................ป  
ผูเสียหายซ่ึงถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีเจตนายอมความหรือถอนคํารองทุกขและ
ใหมีผลตามกฎหมายทันทีตามมาตรา ๑๒  วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  พนักงานสอบสวนไดอานขอความในบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนใหขาพเจาท้ังสองฝาย
ทราบและเขาใจแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว 

ลงช่ือ..........................................................ผูเสียหาย    
(.........................................................) 

ลงช่ือ..........................................................ผูตองหา/ถูกกลาวหา 
(.........................................................) 

                       ลงช่ือ..........................................................พนักงานผูทําบันทึกขอตกลง 
(.........................................................) 

ลงช่ือ.........................................................พยาน (ถามี)        
      (.........................................................) 

หมายเหตุ : หากผูรับเงื่อนไขไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติฝาฝนเงื่อนไข พนักงานสอบสวนมีอํานาจ 
ยกคดีขึ้นสอบสวนตอไปไดตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครอง  
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 


