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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตราย
แกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย
จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคล
ในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ
แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา
โดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ตอง
พึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน
“ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข” หมายความวา คาทดแทนความเสียหายเบื้องตนสําหรับเงินหรือ
ทรัพยสินใด ๆ ที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว และใหหมายความรวมถึงรายไดที่สูญเสียไป คาใชจายในการรักษาพยาบาล คาใชจาย
ในการหาที่อยูใหม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
“นักจิตวิทยา” หมายความวา นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๒
“นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในทองที่ใดไมมีพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เปนพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ผูใดกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัว ผูนั้นกระทําความผิด
ฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ใหความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดอันยอมความได แตไมลบลางความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดฐานทํารายรางกาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ดวย ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดอันยอมความได
มาตรา ๕ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูที่พบเห็นหรือทราบการกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว มีหนาที่แจงตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดกระทําโดยสุจริต ยอมไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง
มาตรา ๖ การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ อาจกระทําโดยวาจา เปนหนังสือ
ทางโทรศัพท วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพบเห็นการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือไดรับแจง
ตามมาตรา ๕ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถาม
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยูใน
สถานที่นั้นเกี่ยวกับการกระทําที่ไดรับแจง รวมทั้งใหมีอํานาจจัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือ
นักสังคมสงเคราะห ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี ใหจัดใหผูนั้น
รองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาผูนั้นไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกข
ไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗ ถามิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ หรือมิไดมีการรองทุกข
ตามมาตรา ๖ ภายในสามเดือนนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยและมีโอกาส
ที่จะแจงหรือรองทุกขได ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ แตไมตัดสิทธิผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

๓
มาตรา ๘ เมื่อมีการรองทุกขภายในอายุความตามมาตรา ๗ แลว ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานวนการสอบสวนพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตไดตัวผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหขอผัดฟอง
ตอศาลไดคราวละไมเกินหกวัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามคราวโดยใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่การกระทําความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เปนความผิดกรรมเดียวกับความผิด
ตามกฎหมายอื่น ใหดําเนินคดีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ตอศาลรวมไปกับความผิด
ตามกฎหมายอื่นนั้น เวนแตความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกวาใหดําเนินคดีตอศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น โดยใหนําบทบัญญัตทิ ั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับ
โดยอนุโลม
ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตองจัดใหมี
จิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ
รวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา
ในกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห
หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบปากคํา
ไปกอนโดยไมตองมีบุคคลดังกลาวรวมอยูดวย แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลดังกลาวไว
ในสํานวนการสอบสวน
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานสอบสวน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๙ เมื่อมีการแจงตามมาตรา ๕ หรือมีการรองทุกขตามมาตรา ๖ แลว หามมิให
ผูใดลงพิมพโฆษณา หรือเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีใด ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราว หรือขอมูลใด ๆ
อันนาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้
ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ในการดําเนินการตามมาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม โดยใหมี
อํานาจออกคําสั่งใด ๆ ไดเทาที่จําเปนและสมควร ซึ่งรวมถึงการใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
เขารับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข
เบื้องตนตามสมควรแกฐานะ การออกคําสั่งหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่พํานักของ
ครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการกําหนดวิธีการดูแลบุตร

๔
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางตามวรรคหนึ่งแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอศาลภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแตวันออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หากศาลเห็นชอบกับคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาว ใหคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป
ในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขทั้งหมด
หรือแตบางสวน หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลทําการไตสวนและมีคําสั่ง
โดยพลัน หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอแกการวินิจฉัยออกคําสั่ง ศาลอาจแกไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคําสั่งใด ๆ
รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได
ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือศาลตามมาตรานี้ สามารถยื่นอุทธรณ
คําสั่งเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําสั่งไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําสั่ง ใหคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลเปนที่สุด
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอาํ นาจออกคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๐ หรือออกคําสั่งใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่เหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอน
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หรือคําสั่งใด ๆ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ศาลพิพากษาวา ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิด
ตามมาตรา ๔ ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิด
ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุ
ใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกําหนด
แทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได
ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔
ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ
การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองนั้น และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหนึ่งเปนเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคล
ในครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว
จึงใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔ ได หากผูตองหา
หรือจําเลยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวใหพนักงานสอบสวนหรือศาลมีอํานาจยกคดี
ขึ้นดําเนินการตอไป

๕
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด แลวแตกรณี
มาตรา ๑๓ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีระบบงาน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
โดยกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ วิธีพิจารณา การยื่น และการรับฟงพยานหลักฐาน หากพระราชบัญญัตินี้
มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไปแลว
เพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุงถึงความสงบสุขและการอยู
รวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ ประกอบดวย
(๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
(๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและหญิง
ที่สมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปดวย
ความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ
(๓) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นตองรับผิดชอบ
ในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว
(๔) มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกันและ
ปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร
มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
พนักงานเจาหนาที่หรือศาล แลวแตกรณี อาจตั้งผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือคณะบุคคล
ซึ่งเปนบิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่ หรือศาลเห็นสมควร
เพื่อใหคําปรึกษา หรือชวยเหลือในการไกลเกลี่ยใหคูความไดยอมความกัน หรืออาจมอบหมายให
นักสังคมสงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลใดชวยเหลือไกลเกลี่ยใหคูความ
ไดยอมความกันก็ได
เมื่อผูประนีประนอมหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการไกลเกลี่ยตามคําสั่ง
พนักงานเจาหนาที่หรือศาลแลว ใหรายงานผลการไกลเกลี่ยตอพนักงานเจาหนาที่หรือศาล
แลวแตกรณีดวย ในกรณีที่การไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทําสัญญายอมความขึ้น
หรือจะขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาพนักงานเจาหนาที่ หรือศาลก็ได
เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือศาลเห็นวาสัญญายอมความไมฝาฝนตอกฎหมายและความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลดําเนินการใหเปนไปตาม
สัญญายอมความนั้น
มาตรา ๑๗ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงานประจําป
แสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ

๖
บรรเทาทุกข และจํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขของพนักงาน
เจาหนาที่และศาล และจํานวนการยอมความ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปละครั้ง
มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบงั คับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปญหาการแกไขการใชความ
รุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด มีลักษณะพิเศษแตกตาง
จากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยทั่วไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เนื่องจากกฎหมายอาญา
มีเจตนารมณที่จะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือปกปองคุมครองผูที่ถูก
กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ
วิธีการ และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยใหผูกระทําความผิด
มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได
ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

