
เปรยีบเทยีบการคุม้ครอง                           
ความรนุแรงในครอบครวั ๒ พรบ.

นายสาโรช นกัเบศร ์

อยัการอาวโุส ส านกังานคดเียาวชนและครอบครวั                        
(ศนูยอ์ยัการคุม้ครองสทิธเิด็ก เยาวชน และสถาบนัครอบครวั) 

ส านกังานอยัการสงูสดุ



เปรียบเทียบ
พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท ำ

ด้วยควำมรนุแรงในครอบครัว ๒๕๕๐
กับ

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครอง
สถำบันครอบครัว ๒๕๖๒



โครงสร้างพระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้กูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ๒๕๕๐

การคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว การด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าผิด

ม. ๕ แจ้ง พนจ.ต ารวจ 
ปกครอง

ม.๖ มาตรการคุ้มครอง  ผู้ถูกกระท า
เบือ้งต้น

ม.๔,๗ ร้องทุกข์ใน ๓ เดือนนับแต่               อยู่ในวสัิย
และมีโอกาส 

ม.๑๐,๑๑ มาตรการบรรเทาทุกข์ระหว่างคดี(รายงานศาล
๔๘ชม.)

ม.๑๒ มาตรการก าหนดเงื่อนไขปรับเปล่ียนพฤตกิรรมก่อน
ยอมความ

ม.๑๑ มาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ม.๑๒ ว๒ มาตรการก าหนดเงื่อนไขปรับเปล่ียนพฤติ
กรมก่อนยอมความ

ม.๑๒ ว ๑ มาตรการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมผู้กระท าผิดแทนการ
ลงโทษ

ม.๙ ห้าม
โฆษณา
เผยแพร่

ม.๘ พนักงาน
สอบสวนท าการ

สอบสวน

สอบปากค าผู้ถูกกระท า 

ม.๘ อัยการฟ้อง

ขออนุญาต
ฟ้อง

ไม่ฟ้อง,ยุติ

ศาลเยาวชน(ม.
๘,๑๒,๑๔)

ม.๑๕
ศาลอื่นที่มีโทษ
สูงกว่า(ม.๘ ว 
๒)

ลงโทษ ยกฟ้อง

ม.๗ ขอ
ศาลส่ัง

ส่ังมาตรการแทนการลงโทษ



หลักกำรส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองครอบครัว

กำรส่งเสริมและพฒันำครอบครัว กำรคุ้มครองครอบครัว

กำรป้องกัน

อำชญำกรรม

และ

ควำมรนุแรง

ในครอบครัว

กำรคุ้มครอง

สวัสดิภำพ

(ผูถ้กูกระท ำ

ด้วยควำมรนุแรง

ในครอบครัว)

กำรให้ควำมรู้ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
-ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบคุคลในครอบครัว

-กำรด ำเนินชีวิตคู่ กำรเล้ียงดบูตุร

-กำรประกอบอำชีพ กำรออมทรัพย์

-กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ

-กำรอยู่ร่วมกันในสังคม สิทธิหน้ำท่ีพลเมอืง



เปรียบเทียบนิยำม
ควำมรนุแรงในครอบครัว



ควำมรนุแรงในครอบครัว (พรบ.คุ้มครองฯ)
กระท ำโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำย จิตใจ หรือสขุภำพ 
ของบคุคลในครอบครัว (มุ่งร้ำย)

กระท ำโดยเจตนำในลักษณะท่ีน่ำจะก่อให้เกิดอันตรำย  แก่ร่ำงกำย 
จิตใจ หรือสขุภำพ ของบคุคลในครอบครัว (น่ำจะเป็นอันตรำย)

บังคับ ใช้อ ำนำจครอบง ำผดิคลองธรรม ให้บคุคลในครอบครัว
ต้องกระท ำกำร ไม่กระท ำกำร หรือยอมรับกำรกระท ำ

โดยมิชอบ (บังคับ/ครอบง ำผดิคลองธรรม)

**ไม่รวมถึงกำรกระท ำโดยประมำท**



ควำมรนุแรงในครอบครัว (พรบ.ส่งเสริมฯ ม.๔)
กำรกระท ำใดๆท่ีบคุคลในครอบครัวได้กระท ำต่อกันโดยเจตนำให้เกิด
อันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ สขุภำพ เสรีภำพ หรือช่ือเสียง ของ
บคุคลในครอบครัว (เจตนำให้เกิด)

กำรกระท ำใดๆท่ีบคุคลในครอบครัวได้กระท ำต่อกันโดยเจตนำ
ในลักษณะท่ีน่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ สขุภำพ 
เสรีภำพ หรือช่ือเสียง ของบคุคลในครอบครัว (น่ำจะก่อให้เกิด)

บังคับ/ใช้อ ำนำจครอบง ำผดิคลองธรรม ให้บคุคลในครอบครัว         
ต้องกระท ำกำร ไมก่ระท ำกำร หรือยอมรับกำรกระท ำ

โดยมิชอบ (บังคับ/ครอบง ำผดิคลองธรรม)



บคุคลในครอบครัว (พรบ.คุ้มครองฯ)
•คู่สมรส  คู่สมรสเดิม

•ผูท่ี้อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันท์สำมภีริยำ

•บตุร บตุรบญุธรรม

•สมำชิกในครอบครัว

•รวมท้ังบคุคลใดท่ีต้องพึง่พำอำศัยและอยู่ในครัวเรือน
เดียวกัน



บคุคลในครอบครัว(พรบ.ส่งเสริมฯ ม.๔)
•ผูบ้พุกำรี ผูสื้บสันดำน (สำยโลหิตตรง)

•คู่สมรส คู่สมรสเดิม (นิติสัมพนัธ์)

•ผูท่ี้อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันท์สำมภีริยำ (นิติสัมพนัธ์)

•บตุรบญุธรรม (นิติสัมพนัธ์)

•รวมท้ังบคุคลใดท่ีต้องพึง่พำอำศัยและอยู่ในครัวเรือน
เดียวกัน (ครัวเรือนเดียวกัน)



เปรียบเทียบกระบวนกำร
คุ้มครองบคุคลในครอบครัว



มำตรกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ(พนจ.) มำตรกำรด ำเนินคดี

คุ้มครอง

เบื้องต้น

คุ้มครอง

ป้องกันกระท ำซ ้ำ

ปรับ

พฤติกรรม

ซักถำม

เยียวยำ

แนะน ำม.๖

ย่ืนค ำร้องต่อ

ช้ันผูใ้หญ่ ม.๑๐ ศำล               

ม.๑๑(ม.๑๗๒,๑๗๙)

-ยอมควำม

-พพิำกษำ 

ม.๑๒

ร้องทกุข์

สอบสวน

ฟ้องคดี

พพิำกษำ

พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท ำด้วยควำมรนุแรงในครอบครัว ๒๕๕๐

มำตรกำรแทนกำรลงโทษ

ควำมรนุแรงในครอบครัว



บทบำทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว(พนจ)

ด ำเนินคดีอำญำ

คุ้มครองสวัสดิ

ภำพเบื้องต้น

คุ้มครองสวัสดิภำพ

ป้องกันกระท ำซ ้ำ

ส่งเสริมกำร

พฒันำครอบครัว

รับแจ้งเหตุ

รวมข้อเท็จจริง

เยียวยำฟ้ืนฟู

คุ้มครองสวัสดิภำพ

/ย่ืนค ำร้องขอศำล

ไกล่เกล่ียประนอม 

ปรึกษำแนะน ำ

ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ           

ช่วยเหลือสงเครำะห์

ร้องทกุข์/กล่ำวโทษ

สอบสวน

ฟ้องคดี

พพิำกษำ

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว ๒๕๖๒

ยก/ลงโทษ/รอ/บรรเทำ

กำรส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองครอบครัว

คณะกรรมกำรฯ



ผงักระบวนกำรและกลไกคุ้มครองสวัสดิภำพบคุคลในครอบครัว (พรบ.๕๐)

ควำมรนุแรง คุ้มครองเด็กตำม

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖

บ้ำนพกัเด็ก,พมจ.,ศูนย์

ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
ต ำรวจ,ปกครอง/อัยกำรสถำนพยำบำล oscc

พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองเบื้องต้นไมร้่องทกุข์ ร้องทกุข์

ร้องขอศำลส่ัง

คุ้มครองสวัสดิภำพ

ม.๗ ตำม พรบ.ศำล

เยำวชน ม.๑๗๒,๑๗๙

ส่งศูนย์ให้   

ค ำปรึกษำ

แนะน ำ 

-คุ้มครองเบื้องต้น                   

-ร้องขอศำลส่ังคุ้มครอง

สวัสดิภำพป้องกันกระท ำซ ้ำ

-ท ำข้อตกลงปรับพฤติกรรม

ผูก้ระท ำควำมรนุแรง ม.๑๒

ด ำเนินคดี

ขอยืมใช้ ม.๑๒

(ไกล่เกล่ีย)

สอบสวน

อัยกำร

ศำล

-บคุคลในครอบครัว

-กระท ำควำมรนุแรงฯ

ลงโทษ/ใช้มำตรกำร 

แทนกำรลงโทษ ม.๑๒



ผงักระบวนและกลไกส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองครอบครัว (พรบ.๖๒)
ควำมรนุแรง         

ในครอบครัว           
คุ้มครองเด็ก(พรบ.คุ้มครองเด็ก)

บ้ำนพกัเด็ก,พนจ.,ศพค.,

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

ต ำรวจ/ปกครอง/อัยกำร/ศำลสถำนพยำบำล oscc

ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

คุ้มครองสวัสดิภำพ

กำรด ำเนินคดี

-ท ำตำมแผน/นโยบำย

แผนหลัก แนวทำง

-ประสำน/พฒันำบคุคล

-ประเมิน/รำยงำนผล

รับแจ้ง/ประมวลข้อมลู

ส่งเสริมและพฒันำ

ครอบครัว

ร้องทกุข์กล่ำวโทษ

ย่ืนค ำร้องขอต่อศำล 

สอบสวน
อัยกำร

ศำล

คุ้มครองบคุคลในครอบครวั

ยกฟ้อง/ลงโทษ/รอ/

บรรเทำโทษ ม.๓๖ 

ให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำ 

ช่วยเหลือสงเครำะห์

คณะกรรมกำรฯ

ไกล่เกล่ียประนีประนอม       



เปรียบเทียบกำรคุ้มครองเบื้องต้น



มำตรกำรคุ้มครอง
ผูถ้กูกระท ำด้วยควำมรนุแรงในครอบครัว

๑.กำรแจ้งเหตุและคุ้มครองเบื้องต้น(ช้ันพนจ.) 
ม.๖ พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

มีอ ำนำจคุ้มครองเบื้องต้น

ม.๕ ผูถ้กูกระท ำ/ผูพ้บ/ทรำบ

ช่วยเบื้องต้น/แจ้งเหตตุ่อพนจ.        

ม ๙ ห้ำมโฆษณำ

เผยแพร่ต่อ

สำธำรณชน

(๖เดือน ๖ หมืน่)

ม.๗ ร้องขอ

คุ้มครอง

สวัสดิภำพต่อ

ศำลเยำวชนฯ    

-เข้ำไปในเคหสถำนสอบถำม

-จัดให้ผูถ้กูกระท ำ

รับกำรตรวจรักษำ/

รับค ำปรึกษำ/ร้องทกุข์



กำรคุ้มครองสวัสดิภำพเบื้องต้น
ม.๒๔ ศูนย์ส่งเสริม-พนจ. 

มีอ ำนำจคุ้มครองเบื้องต้น

ม.๒๓ ผูถ้กูกระท ำ/ผูพ้บ/ทรำบ

แจ้งเหตตุ่อศูนย์-พนจ.        

ม.๓๙ 

ห้ำมโฆษณำ

เผยแพร่ต่อ

สำธำรณชน

(๖เดือน ๖ หมืน่)

ม.๔๐ พนจ. 

–เข้ำไปในเคหสถำน/ค้น

-จัดให้ผูถ้กูกระท ำฯรับ

กำรเยียวยำ/ปรึกษำ

-รวบรวมข้อเท็จริง 

-ตรวจประเมินปัญหำ

ม.๑๓,๒๔ ศูนย์ส่งเสริม

-ตรวจสอบข้อเท็จจริง

-ช่วยเหลือสงเครำะห์ครอบครัว

-จัดให้ผูถ้กูกระท ำฯได้รับ

กำรบรรเทำทกุข์เยียวยำฟ้ืนฟู

-รับค ำปรึกษำแนะน ำ/ไกล่เกล่ีย



หน้ำท่ีของประชำชนและหน่วยงำนในกำรคุ้มครองเด็กและ
ผูถ้กูกระท ำด้วยควำมรนุแรงในครอบครัว(พรบ.คุ้มครอง)

ผูท่ี้พบเหต/ุทรำบ/เช่ือว่ำมีเหตคุวำมรนุแรง

๑. แจ้งเหตตุ่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี/ฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ
(เด็ก ตำม ม.๒๙,๔๑ พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖ / ผูถ้กูกระท ำด้วยควำม
รนุแรงในครอบครัว ตำม ม.๕ พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท ำด้วยควำมรุนแรง
ในครอบครัว ๕๐) ***กระท ำโดยสจุริตได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้องรับผดิ

๒. ห้ำมเผยแพร่โฆษณำต่อส่ือสำธำรณะ 
(เด็ก ตำม ม.๒๗/ ผูถ้กูกระท ำด้วยควำมรนุแรงในครอบครัว ตำม ม.๙ 
โทษ จ ำคุก ๖ เดือน ปรับ ๖๐,๐๐๐-)



หน้ำท่ีของประชำชนและหน่วยงำนในกำรคุ้มครองเด็กและ
ผูถ้กูกระท ำด้วยควำมรนุแรงในครอบครัว(พรบ.ส่งเสริม)

ผูท่ี้พบเหต/ุทรำบ/เช่ือว่ำมีเหตคุวำมรนุแรง

๑. แจ้งเหตตุ่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี/ฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ
(เด็ก ตำม ม.๒๙,๔๑ พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖ / ผูถ้กูกระท ำด้วยควำม
รนุแรงในครอบครัว ตำม ม.๒๓ พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครอง
สถำบันครอบครัว๖๒) **กระท ำโดยสจุริตได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้องรับผดิ

๒. ห้ำมเผยแพร่โฆษณำต่อสำธำรณะ 
(เด็ก ตำม ม.๒๗/ ผูถ้กูกระท ำด้วยควำมรนุแรงในครอบครัว ตำม ม.๓๙, 
ม.๔๕ โทษ จ ำคุก ๖ เดือน ปรับ ๖๐,๐๐๐-)



เปรียบเทียบกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
ป้องกันกำรกระท ำซ ้ำ



ผงักำรคุ้มครองสวัสดิภำพตำมพรบ.ศำลเยำวชนฯ ม.๑๗๒-๑๗๙

ศำลเยำวชน   

และครอบครัว

ญำติ/พนจ./พนส./อัยกำร/

องค์กำร/บคุคลอ่ืนใด 

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภำพ ไต่สวน ฉุกเฉิน

ผูก้ระท ำควำมรนุแรง

นักสังคมฯ/

นักจิต/พนจ.

ผูถ้กูกระท ำฯ/

เด็ก/ผูป้กครอง

แจ้งค ำส่ัง

ห้ำมเสพส่ิงมนึเมำ

ผู้ถูกกร ะท ำ ด้ วยควำมรุน แรง  

ในครอบครัว/เด็กหรือผูป้กครอง

ยกค ำร้อง

ห้ำมเข้ำใกล้ท่ีอยู่/งำน

ห้ำมใช้/ครอบครอง

ทรัพย์สิน

ห้ำมกระท ำกำรท่ีเป็นเหตุ

รับค ำปรึกษำ

แนะน ำ

ติดตำม/ก ำกับ/

รำยงำนศำล

รับค ำปรึกษำ/อบรม/

บ ำบัด/ฟ้ืนฟู

ให้จ่ำยค่ำอุปกำระเล้ียงด/ู  

เงินช่วยเหลือบรรเทำทกุข์
แก้ค ำส่ัง จับ/ขัง ค ำส่ังส้ินสดุ

ฝ่ำยปกครอง 

/ต ำรวจ

จับผูฝ่้ำฝืนตำม

หมำยศำลขังไม่

เกิน ๑ เดือน



๒.กำรคุ้มครองสวัสดิภำพระหว่ำงสอบสวน (ช้ันพนักงำนสอบสวน)

พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีช้ันผูใ้หญ่/ศำล 

(ม.๑๐,๑๑)

ออกค ำส่ังก ำหนดมำตรกำรบรรเทำทกุข์

ช่ัวครำวให้ผูก้ระท ำ

-รับกำรตรวจจำกแพทย์

-ชดใช้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น

-ห้ำมเข้ำท่ีพ  ำนักของครอบครัว

-ห้ำมเข้ำใกล้ตัวคนใดในครอบครัว

-ก ำหนวิธีกำรดแูลบตุร (ม.๑๐)

ม๘.สอบสวนและส่ง

อัยกำรฟ้องใน๔๘ชม.

หรือ๓ผดัx๖วัน

ฟ้อง/ไมฟ้่อง/ยุติ/

ขออนญุำตฟ้อง

รำยงำนศำลใน ๔๘ ชม.

ม๔,๗.ร้องทกุข์

ใน3เดือนนับแต่

อยู่ในวิสัยและมโีอกำส



๓.กำรปรับพฤติกรรมผูก้ระท ำฯระหว่ำงสอบสวน/ช้ันศำล(ยอมควำม)
ม๑๒ว๒.พนักงำนสอบสวน/ศำล

จัดท ำบันทึกข้อตกลงปรับ

พฤติกรรมผูก้ระท ำก่อนกำร

ยอมควำม/ถอนค ำร้องทกุข์

ก ำหนดวิธีกำรฟ้ืนฟู/บ ำบัดรักษำ/

คุมประพฤติ/ชดใช้เงินช่วยเหลือ/

ท ำงำนบริกำรสังคม/ละเว้นกำร

กระท ำท่ีเป็นเหตใุห้เกิดควำมรนุแรง

ในครอบครัว/ท ำทัณฑ์บน (ม.๑๒)                             

มีกำรยอมควำม/

ถอนค ำร้องทกุข์

ก่อนฟ้องคดี

ท ำเง่ือนไขส ำเร็จคดียุติ/

ไมส่ ำเร็จด ำเนินคดีต่อ

คดีท่ียอมควำมได้ 

ม.๔(รวม ม.๒๙๕)



กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ

โดยค ำส่ังศำล(ม.๒๓-๓๖)

กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ โดย

ค ำส่ังผอ.ศูนย์ฯ(ม.๓๗-๓๘)

ศำลส่ังคุ้มครองไมเ่กิน๑ปี/อำจให้ศูนย์ด ำเนินกำร

ศูนย์ฯรับแจ้งเหตุ/ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ศำลอำจให้ศูนย์ พนจ.ก ำกับติดตำมรำยงำนศำล

เย่ียวยำรักษำ/บรรเทำทกุข์/ไกล่เกล่ียสมำนฉันท์
ย่ืนค ำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภำพ/มำตรกำร

กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน ผอ.ส่ัง

ม.๒๙(๓)(๕)(๖)(๙)ช่ัวครำว

ไกล่เกล่ียสมำนฉันท์

รำยงำนศำล ๔๘ ชม.

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ/เปล่ียนแปลง/เพกิถอน

กระบวนกำรคุ้มครองสวัสดิภำพบคุคลในครอบครัว(ม.๒๒-๓๘) 

ศำลอำจสอบถำมผูก้ระท ำผูถ้กูกระท ำผูเ้ก่ียวข้อง
ศำลออกหมำยจับผูฝ่้ำฝืนค ำส่ังขังไมเ่กิน๑เดือน

รับแจ้งเหต/ุตรวจสอบข้อเท็จจริง
เย่ียวยำรักษำ/บรรเทำทกุข์



ย่ืนค ำร้องขอตำมมำตรำ ๑๗๒-๑๗๙ พรบ.ศำลเยำวชนและครอบครัวฯ

ห้ำมก่อเหตย่ัุวยุ/เข้ำใกล้หรือเข้ำไปในท่ีอยู่อำศัย ให้ออกจำกท่ีอยู่อำศัยของผูถ้กูกระท ำ

รับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู(๖)/ให้ส่งมอบอำวุธใดๆ(๙)

ห้ำมเสพสรุำส่ิงเสพติด(๓)/ห้ำมก่อเหตเุดือดร้อนร ำคำญคุกคำมติดตำมสะกดรอย

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

ถ่ำยภำพโทรศัพท์ส่งข้อควำม(๕) ให้ผูก้ระท ำเข้ำรับกำรปรึกษำทำงจิตวิทยำสังคม

มำตรกำรท่ีศูนย์ฯขอให้ศำลส่ังคุ้มครองสวัสดิภำพ(ม.๒๙)

ให้ผูก้ระท ำฯไปพบพนจ./ท ำทัณฑ์บน//ชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทำทกุข์

ขอให้ศำลส่ังถอนอ ำนำจผูป้กครอง/ผูอ้นบุำล/ผูพ้ทัิกษ์ของผูถ้กูกระท ำฯ



ให้ผูก้ระท ำเข้ำรับกำรปรึกษำทำงจิตวิทยำสังคม

เข้ำรับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู ๒๙(๖)/ให้ส่งมอบอำวุธใดๆ ๒๙(๙)

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

ห้ำมเสพสรุำส่ิงเสพติด ๒๙(๓)/

ห้ำมก่อเหตเุดือดร้อนล ำคำญ คุกคำมติดตำมสะกดรอย

ถ่ำยภำพ โทรศัพท์ส่งข้อควำม ๒๙(๕)

มำตรกำรท่ีผอ.ศูนย์ฯส่ังคุ้มครองสวัสดิภำพได้เอง(ม.๓๗)



เปรียบเทียบผลกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
กับกำรด ำเนินคดีอำญำ



ผลกำรปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไขปรับควำมประพฤติ             
ก่อนกำรยอมควำม/ถอนค ำร้องทกุข์/ถอนฟ้องคดีอำญำ(พรบ.๕๐)

ปฏิบติัตำมเง่ือนไข

ปรับควำมประพฤติครบถ้วน

ฝ่ำฝืนไมป่ฏิบติัตำมเง่ือนไข

ปรับควำมประพฤติ

คดีอำญำฐำนกระท ำควำมรนุแรงใน

ครอบครัว/ฐำนท ำร้ำยร่ำงกำย 

ม.๒๙๕ ยุติ

พนักงำนสอบสวน/ศำล  ยกคดีข้ึน

ด ำเนินกำรต่อไป(มำตรำ ๑๒ ว ๒)



ผลคดีอำญำท่ีมกีำรปฎิบติัมำตรกำรคุ้มครองสวัสดิภำพครบ

ด ำเนินคดีอำญำ

(๑) ม.๒๙๕ 

และลหโุทษ

(๒) 

ผดิอำญำฐำนอ่ืน

(๓) Battered

Person Syndrome

ยอมควำมได้
รอกำรลงโทษ

รอกำรก ำหนดโทษ

บรรเทำโทษไมเ่กินก่ึง

ลงโทษน้อยกว่ำ

ท่ีกฎหมำยก ำหนด

ไว้เพยีงใดก็ได้   

ร้องทกุข์/กล่ำวโทษ

สอบสวน

ฟ้องคดี

พพิำกษำ

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว ๒๕๖๒

ยก/ลงโทษ/รอ/บรรเทำ

ผลกำรคุ้มครองสวัสดิภำพครบถ้วน (ม.๓๖)



ผลค ำส่ังคุ้มครองสวัสดิภำพต่อกำรด ำเนินคดีอำญำ
•กำรกระท ำผดิตำมป.อำญำท่ีเป็นควำมรนุแรงในครอบครัว
-ม.๒๙๕,๓๗๙,๓๙๑,๓๙๒,๓๙๓,๓๙๗,๓๙๘ และ                        

ม.๒๙๗,๒๘๘,๒๗๖,๒๗๗,๓๐๙,๓๑๐

•ผลคดีจำกกำรปฏิบัติตำมค ำส่ังศำลคุ้มครองสวัสดิภำพครบถ้วน
(๑) ม.๒๙๕,๓๗๙,๓๙๑,๓๙๒,๓๙๓,๓๙๗,๓๙๘ ยอมควำมได้

(๒) คดีอำญำอ่ืน ศำลรอกำรลงโทษ รอกำรก ำหนดโทษ บรรเทำโทษ

ไม่เกินก่ึงหน่ึง

(๓) Battle Person Syndrome ลงโทษน้อยกว่ำท่ีก.ม.ก ำหนดได้



เปรียบเทียบกลไก                                
ในกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ



ผงับทบำทสหวิชำชีพในกำรคุ้มครองเด็กและควำมรนุแรงในครอบครัว (พรบ.๕๐)

พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ต ำรวจ/ปกครอง/    

อัยกำร/ศำล

สถำนพยำบำล

(ศูนย์พึง่ได้)

ป้องกันถกูกระท ำซ ้ำ ปรับพฤติกรรม

-คุ้มครองเบื้องต้น

-รับแจ้งเหตุ/ระงับเหตุ/แยกเด็ก

-ตรวจสอบข้อเท็จจริง

-เรียกร้องสิทธิตำมกม.

-สงเครำะห์/ให้ท่ีพกัช่ัวครำว/   

ให้กำรศึกษำ/ฝึกอำชีพ

-ติดตำมประเมินผล

-ช่วยเหลือเบื้องต้น

-ขอคุ้มครองสวัสดิภำพ    

ต่อศำล/ศำลส่ัง 

-พรบ.คุ้มครองเด็ก

-พรบ.คุ้มครอง ฯ

-พรบ.ศำลเยำวชน

-เยียวยำรักษำ/บ ำบัดฟ้ืนฟู

-คุ้มครองสวัสดิภำพ    

ตำมค ำส่ังศำล/พนจ.

-พรบ.คุ้มครองเด็ก

-พรบ.คุ้มครอง ฯ

-พรบ.ศำลเยำวชน

-แจ้งรำยงำนพนจ.
ปรับพฤติกรรมป้องกันกระท ำซ ้ำ



รัฐมนตรีรักษำกำรตำมพรบ.(พม,สธ,มท) /ออกระเบยีบและประกำศ 

ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว/ส่งเสริมพฒันำและคุ้มครองครอบครัว

ศูนย์พฒันำครอบครัวในชมุชน/ ส่งเสริมพฒันำและคุ้มครองครอบครัวในชมุชน

สหวิชำชีพ(นักจิต-นักสังคม-สำธรณสขุฯ)/คุ้มครองสวัสดิภำพตำมบทบำทหน้ำท่ี

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว ๒๕๖๒

พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมพรบ.(รวมถึงฝ่ำยปกครองต ำรวจ)/คุ้มครองสวัสดิภำพ

กลไกในกำรส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองครอบครัว

คก.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองฯ/ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำนฯ

กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ/คุ้มครองสวัสดิภำพตำมบทบำทหน้ำท่ี
ประชำชนนท่ัวไป/เฝ้ำระวัง-แจ้งเหตตุ่อพนจ.และศูนย์ฯ



บทบำทศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว

ศูนย์กำรเรียนรู้

ส่งเสริมพฒันำครอบครัว
ศูนย์กลำง

ประสำนงำน

กับหน่วยงำน

ของรัฐและเอกชน

ศูนย์กำรด ำเนินกำร

คุ้มครองสวัสดิภำพ

รับแจ้งเหต/ุรวบรวมข้อเท็จจริง

เยียวยำ/บ ำบัดฟ้ืนฟู/ไกล่เกล่ีย

ประนีประนอม/ย่ืนค ำร้องขอศำล

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภำพ

ปรึกษำแนะน ำ

ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ           

ช่วยเหลือสงเครำะห์

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว ๒๕๖๒

ในกำรส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองครอบครัว



ช่วยเหลือสนับสนนุงำนด้ำนกำรส่งเสริมและพฒันำครอบครัว

กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว ๒๕๖๒ 

บทบำทศูนย์พฒันำครอบครัวในชมุชน(ม.๑๕-๑๖)

ช่วยเหลือสนับสนนุงำนด้ำนกำรคุ้มครองครอบครัว

กำรป้องกันควำมรนุแรง



กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ (ม.๔๐) กำรส่งเสริม

พฒันำครอบครัว
รวบรวมข้อเท็จจริง/สำเหตุ

ประเมนิปัญหำ/ประมวลผล

รำยงำนศูนย์/ปฎิบติัหน้ำท่ี

ตำมท่ีผอ.มอบหมำย/ศำลส่ัง

รับแจ้งเหตุ/เข้ำไปในเคหสถำน

หรือสถำนท่ีเกิดเหต/ุตรวจค้น

/มหีนังสือเรียกผูก้ระท ำ 

ผูถ้กูกระท ำ บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

มำให้ถ้อยค ำหรือข้อเท็จจริง

ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนใด

ช่วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้น

เยียวยำ/บ ำบัดฟ้ืนฟู/แนะน ำ

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว 
บทบำทพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี (ฝ่ำยปกครองและต ำรวจ)

ปฏิบติัหน้ำท่ีเก่ียวกับ

กำรส่งเสริมพฒันำ 

สถำบนัครอบครัว

ตำมท่ีศำลส่ัง/

ผอ.มอบหมำย



ผงับทบำทบคุลำกรทำงกำรแพทย์คุ้มครองผูถ้กูกระท ำด้วยวำมรนุแรงในครอบครัว

ควำมรนุแรงพรบ.คุ้มครองเด็ก 

๔๖

บทบำทบคุลำกรทำงกำรแพทย์

คุ้มครองสวัสดิภำพ 

*แจ้งพนจ./ศูนย์ส่งเสริมฯ 

เจ้ำพนักงำนคุ้มครองเด็ก

คดีอำญำ

ผูก้ระท ำแจ้งพนักงำน

สอบสวน

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและ

คุ้มครองสถำบันครอบครัว

เยียวยำฟ้ืนฟู กำย-จิต

ฟ้ืนฟูบ ำบัด

ผูถ้กูกระท ำ

ตรวจรักษำ

ปรึกษำแนะน ำ

เก็บเป็น

ควำมลับ



ผงับทบำทต ำรวจในกำรขจัดควำมรนุแรงต่อเด็กและควำมรนุแรงในครอบครัว

ควำรนุแรง พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำฯ

บทบำทต ำรวจ/พนักงำนสอบสวน

กำรบังคับใช้มำตรกำร

คุ้มครองสวัสดิภำพ

*แจ้งศูนย์ ม.๒๓/ส่งส ำเนำกำรร้องทกุข์

หรือกำรกล่ำวโทษให้ศูนย์ ม.๒๕

*ร้องขอศำลส่ังคุ้มครอง เด็ก ม.๔๒,๔๓/

ผูถ้กูกระท ำฯ ม.๑๗๒-๑๗๙

สนับสนนุ

สหวิชำชีพ          

ด ำเนินคดีอำญำกำรคุ้มครอง

ป้องกันอำชญำกรรม

และควำมรนุแรง
คุ้มครองในคดี

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖



ผงับทบำทอัยกำรในกำรขจัดควำมรนุแรงต่อเด็กและควำมรนุแรงในครอบครัว

ควำรนุแรง พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำฯ

บทบำทพนักงำนอัยกำร

กำรบังคับใช้มำตรกำร

คุ้มครองสวัสดิภำพ

*แจ้งศูนย์ ม.๒๓/ม.๒๕

*ร้องขอศำลส่ังคุ้มครองเด็ก 

(ม.๔๒,๔๓)/ผูถ้กูกระท ำฯ

(ม.๑๗๒-๑๗๙)

สนับสนนุสห

วิชำชีพ           

-ท่ีปรึกษำ กม.        

/อบรม กม.

ด ำเนินคดีอำญำ

เผยแพร่อบรม

กำรป้องกัน-คุ้มครองสิทธิ 

และช่วยเหลือทำงกฎหมำย

ไกล่เกล่ีย

คุ้มครอง

สิทธิ

ทำงศำลปรึกษำ

คุ้มครองในคดี

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖



ผงับทบำทศำลในกำรขจัดควำมรนุแรงต่อเด็ก และบคุคลในครอบครัว

ควำรนุแรง พรบ.คุ้มครองด็ก ๒๕๔๖

บทบำทของศำลยุติธรรม

กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ

ศำลเยำวชนและครอบครัว 

-ส่ังคุ้มครองเด็ก ม.๔๓

-ส่ังคุ้มครอง ม.๑๗๒,๑๗๙

-ส่ังคุ้มครอง ม.๒๘,๒๙-๓๕

ด ำเนินคดีอำญำ

-ศำลอำญำ

-ศำลจังหวัด

-ศำลแขวง

-ศำลเยำวชนและครอบครัว                     

บคุคลในครอบครัว 

รอพพิำกษำระหว่ำง

คดี ม.๒๕,๒๖

บรรเทำโทษ ม.๓๖     



บทบำทกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ

กำรด ำเนินคดีอำญำ

พนักงำนสอบ

สวน(ม.๒๕)

พนักงำนอัยกำร

(ม.๒๕)

ศำลเยำวชน

และครอบครัว(ม.๒๘)

แจ้งศูนย์/ส่ง

ส ำเนำค ำร้อง

ทกุข์กล่ำวโทษ

แจ้งศูนย์

(ปรึกษำ/ประนอม/

ย่ืนค ำร้องขอศำล 

ส่ังคุ้มครองสวัสดิภำพ/

ส่ังจับผูฝ่้ำฝืนไมป่ฏิบติั

) ตำมค ำส่ัง ขังไมเ่กิน๑ด.           

หัวหน้ำศูนย์ขอศำลรอ 

พพิำกษำ(ม.๒๕-๒๖)

ศำลรอศำลไม่รอ
เป็นภัย

ร้ำยแรง

พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว ๒๕๖๒

ส่งค ำส่ัง

คุ้มครอง

กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ

พพิำกษำ ผลปฏิบัติ



เปรียบเทียบกำรด ำเนินคดีอำญำ                               



พรบ.คุ้มครองผูถ้กูกระท ำด้วยควำมรนุแรง
ในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

ฐำนกระท ำควำมรนุแรงในครอบครัวตำมมำตรำ ๔
-เป็นบคุคลในครอบครัว & 
-มีกำรกระท ำควำมรนุแรงในครอบครัว

(โทษ ๖ เดือน/๖,๐๐๐_/ท้ังจ ำท้ังปรับ)
เป็นควำมผดิอันยอมควำมได้ รวมถึง มำตรำ ๒๙๕



พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำและคุ้มครอง
สถำบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒

ไม่ก ำหนดให้ควำมรนุแรงในครอบครัว 
เป็นควำมผดิอำญำ
แต่กำรกระท ำควำมรนุแรงในครอบครัว อำจเป็น

ควำมผดิอำญำตำมบทท่ัวไป ให้ด ำเนิคดีตำมบท
ท่ัวไปน้ัน 



เปรียบเทียบบทบำทพนักงำนอัยกำร



ผงับทบำทอัยกำรในกำรขจัดควำมรนุแรงต่อเด็ก สตรี ควำมรนุแรงในครอบครัว

ควำรนุแรง 
กำรใช้แรงงำนเด็กรปูแบบ

เลวร้ำย/ค้ำมนษุย์

บทบำทพนักงำนอัยกำร

กำรบังคับใช้มำตรกำร

คุ้มครองสวัสดิภำพ

*แจ้งพนจ.-ร้องขอศำลส่ัง

คุ้มครองเด็ก ม.๔๒,๔๓/

ผูถ้กูกระท ำฯ ม.๑๐,๑๑,๗           

(ม.๑๗๒,๑๗๙)

สนับสนนุสห

วิชำชีพ           

-ท่ีปรึกษำ        

/อบรม กม.

ด ำเนินคดีอำญำ

เผยแพร่อบรม

กำรป้องกัน-คุ้มครองสิทธิ 

และช่วยเหลือทำงกฎหมำย

ไกล่เกล่ีย

คุ้มครอง

สิทธิ

ทำงศำลปรึกษำ

คุ้มครองในคดี

ควำมรนุแรงต่อเด็ก         

/ในครอบครัว 



ผงับทบำทอัยกำรในกำรขจัดควำมรนุแรงต่อเด็กและควำมรนุแรงในครอบครัว

ควำรนุแรง พรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำฯ

บทบำทพนักงำนอัยกำร

กำรบังคับใช้มำตรกำร

คุ้มครองสวัสดิภำพ

*แจ้งศูนย์ ม.๒๓/ม.๒๕

*ร้องขอศำลส่ังคุ้มครองเด็ก 

(ม.๔๒,๔๓)/ผูถ้กูกระท ำฯ

(ม.๑๗๒-๑๗๙)

สนับสนนุสห

วิชำชีพ           

-ท่ีปรึกษำ กม.        

/อบรม กม.

ด ำเนินคดีอำญำ

เผยแพร่อบรม

กำรป้องกัน-คุ้มครองสิทธิ 

และช่วยเหลือทำงกฎหมำย

ไกล่เกล่ีย

คุ้มครอง

สิทธิ

ทำงศำลปรึกษำ

คุ้มครองในคดี

พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖



บทบำทพนักงำนอัยกำรในพรบ.ส่งเสริมกำรพฒันำ
และคุ้มครองสถำบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒

•แจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ตำมม.๒๓ (ทกุส ำนักงำนอัยกำร)
•แจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ตำมม.๒๕ (ส ำนักงำนคดี)
•รอกำรพจิำรณำพพิำกษำ ตำมม.๒๕-๒๖ (ส ำนักงำนคดี)
•พพิำกษำบรรเทำโทษ ตำมม.๓๖ (ส ำนักงำนคดี)
•ด ำเนินคดีอำญำ ตำมม.๔๔-๔๖ (ส ำนักงำนคดี)
•ร้องขอคุ้มครองเด็ก ตำม ม.๒๗ ( ม.๔๒ และม.๔๓ ส ำนักงำนคดีเยำวชนฯ)
•ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภำพต่อศำลเยำวชนฯ ตำมม.๑๗๒ และ ม.๑๗๙ พรบ.
ศำลเยำวชนและครอบครัว (ส ำนักงำนคดีเยำวชนฯ)
• เผยแพร่/อบรม/ปรึษำกฎหมำย (สอ.คช)




