ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการดาเนินการแก่ผู้กระทาความรุนแรง
ในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ
การถอนคาร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคท้ า ย แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง เห็นควรออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการดาเนินการแก่ผู้กระทาความ
รุนแรงในครอบครัว แทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนคาร้องทุกข์หรือการถอนฟ้ อง
เพื่อให้การดาเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบัญญัติดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการดาเนินการแก่ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว แทนการ
ลงโทษและเงือ่ นไขการยอมความ การถอนคาร้องทุกข์หรือการถอนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณากาหนดว่าจะใช้วิธีก ารฟื้นฟู บาบัดรัก ษา คุมความ
ประพฤติผู้กระทาความผิด ให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทางานบริการสาธารณะ
ละเว้นการกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือทาทัณฑ์บนไว้อย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายอย่างรวมกัน แทนการลงโทษแก่ผู้กระทาความผิดนั้นก็ได้โดยให้พิจารณาถึงสาเหตุแห่งการ
กระทาความผิด พฤติการณ์แห่งคดี อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ
ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของผู้กระทาความผิด ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับผู้กระทา
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง/หน้า ๒๖/ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

-๒ความผิด ประกอบดุลพินิจที่จะใช้วิธีการดังกล่าวให้เหมาะสมกับ ผู้กระทาความผิดแต่ละราย และ
เหมาะสมกับพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง โดยมุ่งถึงความสงบสุข และการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสาคัญ
และศาลอาจสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดุลพินิจ
ด้วยก็ได้
ข้อ ๔ วิธีการฟื้นฟูและบาบัดรักษาผู้กระทาความผิดแทนการลงโทษนั้น ศาลอาจกาหนด
ข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ฟื้นฟูโดยการอบรมผู้กระทาความผิด ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนหรือให้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมทางศีลธรรมหรือฝึกวินัยหรือโครงการอื่น เป็นระยะเวลาและในสถานที่ที่เหมาะสม
ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ทั้งนี้เป็นเวลาไม่เกิน ๗ วัน
(๒) ให้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู บ าบั ด รั ก ษาเกี่ ย วกั บ อาการติ ด ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ ใน
สถานพยาบาล สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร จนกว่าจะครบขั้นตอนการบาบัด แต่
ทั้งนี้เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟู บาบัด รักษา เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอย่าง
อื่นโดยคานึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรมในการกระทาความผิดที่เกิดจากการติดยาเสพติดให้โทษ
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงของผู้กระทาความผิดประกอบด้วย และอาจจะให้ผู้กระทาความผิดอยู่
ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติด้วยก็ได้
(๓) ให้ส่งตัวผู้กระทาความผิด ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ หรือความ
เจ็บป่วยอย่างอื่น ไปบาบัดรักษายังโรงพยาบาล สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรหรือ
มอบให้แก่ผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่ศาลจะเห็นสมควรจนกว่าผู้นั้นจะหาย หรือตาม
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกาหนดเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอย่างอื่น
(๔) ให้ส่งตัวผู้กระทาความผิดเข้ารับการบาบัดรักษาอาการติดสุราหรือของมึนเมาอย่าง
อื่นในสถานพยาบาล สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร จนกว่าจะหายจากการติดสุราหรือ
ของมึนเมาอย่างอื่น แต่ทั้งนี้เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้ารับการบาบัดรักษาเว้นแต่มี
เหตุจาเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕ วิธีการคุมความประพฤติผู้กระทาความผิดแทนการลงโทษนั้น ให้ศาลกาหนดให้
ผู้กระทาความผิดไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอื่นที่
ศาลเห็นสมควรทุก ๓ เดือนต่อครั้งเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี หรือระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๑ ปี
เพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลือ ตักเตือนในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ โดยอาจจะกาหนด
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้
(๑) ห้ามมิให้ผู้กระทาความผิดเข้าไปในสถานที่อันจูงใจให้ประพฤติชั่วหรือกระทาการ
ใดอันเป็นเหตุให้ประพฤติชั่ว

-๓(๒) ให้ฝึกหัดหรือประกอบอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
(๓) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนาไปสู่การกระทาความผิด
อีก
(๔) ห้ามเล่นการพนันหรือห้ามดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดและอาจให้ไปรับการ
บาบัดรักษาการติดสุราหรือสิ่งเสพติดหรือความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่าง
อื่น ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือน
นับแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้ารับการบาบัดรักษา เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอย่างอื่น
(๕) เงื่อ นไขอื่น ๆ ตามที่ศ าลเห็นสมควรกาหนด เพื่อแก้ไขฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้
ผู้กระทาความผิดกระทาหรือมีโอกาสกระทาความผิดซ้าขึ้นอีก
เงื่อนไขตามที่ศาลได้กาหนดดังกล่าวนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการณ์
เกี่ยวแก่การคุมความประพฤติได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใด หรือ
กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้กาหนดอีกก็ได้
ข้อ ๖ วิธีการให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แทนการลงโทษนั้นให้
ศาลกาหนดให้ผู้กระทาความผิดชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น สาหรับเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ผู้เสียหายได้
สูญเสียไป เพราะผลของการกระทาความผิดนั้น ตามจานวนเงินและระยะเวลาที่กาหนดให้ชาระตามที่
ศาลเห็นสมควรกาหนด โดยเฉพาะค่าเสียหายดังต่อไปนี้ ให้กาหนดดังนี้
(๑) สาหรับรายได้ ที่สูญเสียไป ให้ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นในวงเงินที่สูญเสียไป แต่
ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรอย่างอื่น
(๒) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้ชดใช้เบื้องต้นเท่าที่ผู้เสียหายได้ใช้จ่ายไปจริง แต่
ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรอย่างอื่น
(๓) ค่าใช้จ่ายในการหาที่อยู่ใหม่ ให้ชดใช้เบื้องต้นเท่าที่ผู้เสียหายได้ใช้จ่ายไปจริง แต่
ทั้งนี้ไม่เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี เว้นแต่มีเหตุสมควรอย่างอื่น
(๔) ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ให้ ช ดใช้ เ บื้ อ งต้ น ตามที่ จ าเป็ น ตามจ านวนเงิ น และ
ระยะเวลาที่กาหนดให้ชาระตามที่ศาลเห็นสมควรกาหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มี
เหตุสมควรอย่างอื่น
ข้อ ๗ การให้ทางานบริการสาธารณะแทนการลงโทษนั้น ให้ศาลกาหนดประเภทของการ
ทางานบริการสาธารณะประโยชน์ สถานที่ และระยะเวลาตามที่ศาลและผู้กระทาความผิดเห็นสมควร แต่
ทั้งนี้ ไม่ควรกาหนดให้เกินวันละสามชั่วโมง และไม่เกินเจ็ดวัน โดยให้พิจารณาด้วยว่าการทางานนั้น
ต้องไม่ก่อความเสียหายแก่สังคมหรือบุคคลอื่นและไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรทั้งให้พิจารณาจากวิถี
ชีวิต การด ารงชีพ ความรับ ผิด ชอบต่อ ครอบครัวและพิจารณาจากลัก ษณะหรือ ประเภทและความ
เหมาะสมของงาน รวมทั้งระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไปทางานด้วย

-๔ข้อ ๘ การให้ละเว้นการกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวแทน
การลงโทษ เมื่อศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่สมควรลงโทษผู้กระทาความผิด แต่การกระทา
ของผู้กระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ศาลมีอานาจที่
จะสั่งห้ามมิให้ผู้กระทาความผิดกระทาหรือให้ละเว้นการกระทาดังกล่าว หรือมีคาสั่งอื่นใดในอันที่จะ
บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้เสียหาย อาจได้รับต่อไปเนื่องจากการกระทาของผู้ กระทาความผิด
ตามที่ศาลเห็นสมควรได้ โดยศาลอาจกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้กระทาความผิดปฏิบัติเพื่อป้องกันมิ
ให้ผู้นั้นกระทาความผิดขึ้นอีกก็ได้ตามแต่ศาลจะเห็นสมควร ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี เว้นแต่มีเหตุ
สมควรอย่างอื่น
ข้อ ๙ การทา ทัณฑ์บนแทนการลงโทษ เมื่อ ศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่
สมควรลงโทษผู้กระทาความผิด แต่มีเหตุอันควรเชื่อ ว่าผู้กระทาความผิดอาจจะก่อเหตุร้าย ให้เกิด
ภยันตรายแก่บุคคลในครอบครัวขึ้นอีก ให้ศาลมีอานาจที่จะสั่งให้ผู้นั้นทาทัณฑ์บนไว้โดยกาหนดจานวน
เงินไม่เกินห้าพันบาท ว่าผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้ายดังกล่าวอีกตลอดระยะเวลาที่ศาลกาหนดแต่ไม่เกินสองปี
และจะสั่งให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
ถ้าผู้ทาทัณฑ์บนกระทาผิดทัณฑ์บน ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นชาระเงินไม่เกินจานวนที่
ได้กาหนดไว้ในทัณฑ์บน ถ้าผู้นั้นไม่ชาระให้นาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ มาใช้ บั ง คั บ เว้ น แต่ ผู้ ท าผิ ด ทั ณ ฑ์ บ นเป็ น เด็ ก หรื อ เยาวชน ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ต าม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับ
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนคาร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องในความผิดตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ศาล
จัดให้มีการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนคาร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องนั้น และ
กาหนดให้นาวิธีการตามข้อ ๔ ถึงข้อ ๙ ข้อเดียวหรือหลายข้อ มาเป็นเงื่อนไขในการปฏิบั ติตามบันทึก
ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วโดยอนุ โ ลม โดยอาจรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ สี ย หายหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว
ประกอบด้วยก็ได้ หากได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วนแล้วจึงให้มีการยอม
ความ การถอนคาร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องในความผิดดังกล่าวได้ หากจาเลยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าว ในข้อนี้หรือข้ออื่น ๆ ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ศาลมีอานาจยกคดีขึ้นดาเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
สนิท ตระกูลพรายงาม
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

