ร่าง
คู่มือการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ของศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวกรุงเทพมหานคร
1.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันของศูนย์ปฏิบัติการคุ้ มครองบุคคลในครอบครัวกรุงเทพมหานคร ในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขต
การคุ้ม ครองผู้ ถู ก กระทาด้ว ยความรุ นแรงในครอบครัว ครอบคลุ มการปฏิบัติ งานตั้ งแต่ ขั้นตอน
การรับแจ้งเหตุ จนถึงการยุติการให้ความช่วยเหลือ
3. คานิยาม
ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระทาใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ
หรือสุขภาพ หรือ กระทาโดยเจตนาในลักษณะที่น่า จะก่อ ให้เกิด อัน ตรายแก่ร่างกาย จิต ใจ หรือสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทาการ
ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึง การกระทาโดยประมาท
บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่ส มรส คู่ส มรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภ ริยาโดยมิได้
จดทะเบีย นสมรส บุต ร บุต รบุญ ธรรม สมาชิก ในครอบครัว รวมทั้ง บุค คลใด ๆ ที่ต้อ งพึ่ง พาอาศัย และ
อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
4. ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว รับผิดชอบกากับ ให้การปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการควบคุม
การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
5. ระเบียบปฏิบัติ
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
3. กฎกระทรวงกาหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและการบังคับให้เป็นไป ตามมาตรา 10
มาตรา 11 และมาตรา 12 พ.ศ. 2553
4. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2551
5. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทา
บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความถอนคาร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับแจ้ งเหตุ
1 วัน

สอบและประมวลข้ อเท็จจริ งเบื ้องต้ น

ให้ คาปรึกษา

กรณีเป็ นความรุนแรงในครอบครัว

แจ้ งสิทธิ

กรณีไม่ร้องทุกข์

14 วัน

กรณีไม่ใช่ความรุนแรง

1 วัน

ในครอบครัว

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

3 วัน

1 วัน

ร้ องขอให้ ออกมาตรการ

ร้ องทุกข์ตอ่

กรณีร้องทุกข์

พนักงานสอบสวน 2 วัน
ไกล่เกลี่ย

ร้ องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ

ศาลนัดไต่สวน/ไกล่เกลีย่

ต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง

ออกมาตรการ
7 วัน

6 เดือน

คุ้มครองชัว่ คราว
ดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
(ไกล่เกลีย่ ไม่สาเร็ จ)

ทาบันทึกข้ อตกลง
ก่อนการยอมความ

10 วัน

ติดตามผล
6 เดือน

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
1) รับแจ้งเหตุ
รั บ แจ้ ง เหตุ จ ากผู้ ถู ก กระท า ผู้ พ บเห็ น เหตุ ก ารณ์ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร โดยผู้รับแจ้งต้องปฏิบัติ ดังนี้
- สอบถามรายละเอียดผู้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศั พท์ที่ติดต่อได้ ความเกี่ยวพันกับ
คู่กรณี เช่น ผู้ถูกกระทาฯ คนในครอบครัว ญาติ ฯลฯ
- สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคู่กรณี ชื่อ -นามสกุล อายุ ความเกี่ยวพันกันระหว่างคู่กรณี เช่น
เป็นสามีภรรยากัน หรือเคยเป็นสามีภรรยากัน เป็นบิดาหรือมารดากับบุตร
- สอบถามเกี่ย วกับสาเหตุและพฤติการณ์ที่เกิดเหตุ มีการกระทาอย่างไร เช่น ทาร้ายร่างกาย
ทาร้ายจิตใจ กักขังหน่วงเหนี่ยว ล่วงละเมิดทางเพศ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ มีอาการอย่างไร ฯลฯ
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- สอบถามรายละเอี ย ดสถานที่ เกิ ด เหตุ แ ละการติ ด ต่ อ ได้ แ ก่ ที่ อ ยู่ บ้ า นเลขที่ แขวง เขต
หมายเลขโทรศัพท์ ลักษณะพิเศษ/ข้อสังเกตของสถานที่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปที่เกิดเหตุได้ถูกต้อง
2) สอบและประมวลข้อเท็จจริงเบื้องต้น
พูด คุย สอบถามถึง พฤติก ารณ์เกี่ย วกับ ความรุน แรงในครอบครัว จากผู้ก ระทาความรุน แรง
ในครอบครัว ผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัว และรวบรวมข้อเท็จจริง
ปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง ประวัติ อุปนิสัย ความประพฤติ สุขภาพกาย อารมณ์ จิตใจ สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์
การศึก ษา อาชีพ ภาวะความเป็น อยู่ และสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นต้น จากนั้นนาข้อ มูล ที่ได้
มาประมวลเพื่ อ วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ เพื่ อ หาสาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การกระท าความรุ น แรงในครอบครั ว
และแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป
กรณีที ่ม ีข ้อ เท็จ จริง หรือ พฤติก ารณ์น ่า เชื ่อ ว่า เป็น การกระท าความรุน แรงในครอบครัว
ให้ดาเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามอานาจหน้าที่ต่อไป
กรณี ที่ น่ า เชื่ อ ว่ าไม่ เป็ น การกระท าความรุ น แรงในครอบครั ว แต่ เป็ น กรณี ที่ ค วรด าเนิ น การ
ตามกฎหมายอื่น ให้แนะนาหรือประสานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
3) การให้คาปรึกษา
ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระทา โดยให้ผู้ถูกกระทาสารวจตนเอง และทาความเข้าใจ
ปั ญ หา สาเหตุข องปัญ หา ได้ร ะบายความคับ ข้อ งใจ มีก าลัง ใจ มีค วามความหวัง ในการแก้ป ัญ หา
มีท างเลือ กในการแก้ปั ญหา และรู้ความต้องการของตน ตลอดจนสามารถหาวิธีการในการแก้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจด้วยตนเองได้
4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน หรือทีมสหวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครอง ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว อาทิ จัดให้ผู้ถูกกระทาเข้ารับการรักษาหรือตรวจร่างกาย
ฟื้นฟู หรือบาบัดร่างกายและจิตใจ รวมถึง ขอรับคาปรึกษาแนะนาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ การประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือบ้านพักฉุกเฉินเพื่อให้ผู้กระทาอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว
ในระหว่างการคุ้มครองช่วยเหลือ เป็นต้น
5) แจ้งสิทธิ
แจ้งสิ ทธิแก่ผู้ถูกกระทาตามพระราชบัญญั ติ คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ 2550 พระราชบั ญ ญั ติ ค่ า ตอบแทนผู้ เสี ย หาย และค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ่ ายแก่ จ าเลยในคดี อ าญา
พ.ศ. 2544 สิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และสิทธิ
ตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6) ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
หากผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครัว ประสงค์ จ ะด าเนิ น คดี จะด าเนิ น การประสาน
พนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ หรืออานวยความสะดวกในการร้องทุกข์ดาเนินคดี แต่ถ้าผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว ไม่อยู่ในวิสัยหรือโอกาสที่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์
แทนได้ แต่ต้องกระทา การร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัย
และมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้
7) ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ถ้ า พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู ้ ถู ก กระทาด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว มี ค วามเสี ่ ย งที ่ จ ะถู ก
กระทาซ้า หรื อ ผู้ ถู ก กระทาด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ประสงค์ จ ะร้ อ งขอคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพและ
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ขอคุ้มครองสวัสดิภาพในกรณีฉุกเฉิน จะดาเนินการจัดให้มีการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง เพื่อให้ศาลพิจารณาในการออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือให้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือ
เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
8) ทาบันทึกข้อตกลงก่อนการยอมความ
ในกรณี ที่ มี ก ารยอมความ การถอนค าร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ ถอนฟ้ อ งในความผิ ด ตามมาตรา 4
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ 2550 ให้พนักงานสอบสวนหรือศาล
แล้วแต่กรณี จัดให้มีการบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง หากได้
ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วนแล้วจึงให้มีการยอมความ การถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้องได้
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอานาจยกคดีขึ้นดาเนินการต่อไป
9) ติดตามผล
ติดตามผลการคุ้มครองช่วยเหลือผู้กระทาและผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว รวมถึง
การติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกอนการยอมความ การถอนคาร้องทุกข หรือ การถอนฟอง
และเงื่อนไขตามที่พนักงานสอบสวนหรือศาลกาหนด หากผู ต้องหาหรือจาเลย ฝาฝนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ใหรายงานพนั ก งานสอบสวนหรื อ ศาลทราบ โดยเจ้ าหน้ าที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารคุ้ ม ครองบุ ค คลในครอบครั ว
กรุงเทพมหานคร จะมีการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะหรือตามความเหมาะสม
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
2. หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3. ใบบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ (ถ้ามี)
4. ใบชันสูตรบาดแผล (ถ้ามี)
5. บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ (ถ้ามี)
8. แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุเข้าไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุเพื่อดาเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
2. แบบฟอร์มรายงานประมวลข้อเท็จจริง
9. เอกสารบันทึก

ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีจัดเก็บ

รายงานการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
คุ้มครองบุคคลใน
ครอบครัว
กรุงเทพมหานคร
กองคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว

ศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครอง
บุคคลในครอบครัว
กรุงเทพมหานคร
กองคุม้ ครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว

10 ปี

เรียงตามวันที่
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10. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกระบวนงาน
ดัชนีวัดคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
1. ร้อยละของผู้ถูกทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่ถูกกระทาซ้า
2. ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินงานภายในระยะเวลากาหนด

เป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

