
Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
เอกสารนี ้ไมใ่ช่เอกสารทางกฎหมาย แตม่ีไว้เพ่ือช่วยให้คณุเข้าใจเนือ้หาตา่งๆ ในคาํสัง่ศาล 

คณุต้องปฏิบตัติามคําสัง่ศาลหรือคําสัง่ตาํรวจ การไมป่ฏิบตัติามคําสัง่ศาลหรือคําสัง่ตาํรวจถือเป็นความผิดทางอาญา 
 
 

คุณต้องปฏิบัตติามคาํส่ังด้านล่างนี ้การไม่ปฏิบัตติามคาํส่ังเหล่านีถื้อว่าผิดกฎหมาย คุณอาจถูก 

จับกุมและถูกตัง้ข้อกล่าวหาโดยตาํรวจ รวมถึง ถูกนําตัวไปขึน้ศาล หากคุณถูกศาลตัดสินพบว่า 

มีความผิด คุณอาจถูกจาํคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 5,500 ดอลลาร์  
 

นอกจากนัน้คุณยังอาจถูกตัง้ข้อกล่าวหาและถูกนําตัวไปขึน้ศาลเน่ืองด้วยความผิดอาญาอ่ืนๆ  

หากคุณถูกศาลตัดสินพบว่ามีความผิดทางอาญาเหล่านี ้คุณอาจได้รับโทษท่ีร้ายแรงมากขึน้  

 
คณุต้องปฏิบตัติามคาํสัง่เหลา่นีจ้นถึงวนัท่ีระบใุนคาํสัง่ 
 
คําสัง่เหลา่นี ้ออกมาเพ่ือคุ้มครองบคุคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นคําสัง่ 
 
คณุต้องปฏิบตัติามคาํสัง่เหลา่นี ้ถึงแม้วา่บคุคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นคาํสัง่ ไมต้่องการให้คณุปฏิบตัิตามคําสัง่เหลา่นี ้ 

หรือบอกกบัคณุวา่คณุไมจํ่าเป็นต้องปฏิบตัิตามคาํสัง่เหลา่นี ้หากคณุพยายามทําสิง่ใดๆ ท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้

ถือวา่เป็นการทําผิดกฎหมาย ซึง่เรียกวา่การฝ่าฝืนคําสัง่ 
 
คาํส่ังเก่ียวกับพฤตกิรรม 

1.  คณุต้องไมทํ่าสิง่ตอ่ไปนีต้อ่บคุคลท่ีได้รับการคุ้มครอง หรือ บคุคลใดๆ ท่ีเขามคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครัวด้วย  

A) ทําร้ายร่างกายหรือขม่ขูพ่วกเขา 

B) ติดตามพวกเขา ก่อกวน หรือทําให้พวกเขากลวั และ 

C) ทําลาย หรือทําความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิใดๆ ท่ีเป็นของหรืออยูใ่นการครอบครองของบคุคลได้รับการ 

คุ้มครองโดยเจตนาหรือโดยความประมาท 

 
 

ตวัอยา่งเช่น 

• คณุต้องไมทํ่าสิง่เหลา่นีด้้วยตนเอง ผา่นบคุคลอ่ืน หรือผา่นการสือ่สารและอปุกรณ์ระบบอิเลก็ทรอนิกส์  

(ตวัอยา่งเช่น โทรศพัท์ ข้อความ อีเมล Facebook หรือ สือ่สงัคมออนไลน์อ่ืนๆ หรือ GPS สาํหรับติดตาม) 

• คณุต้องไมทํ่าหรือกลา่วสิง่ใดๆ ท่ีอาจทําให้บคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองรู้สกึหวาดกลวั หรือรู้สกึวา่ 

คณุอาจทําร้าย หรือทําความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของพวกเขาไมว่า่ทางใดก็ตาม รวมถึง ทรัพย์สนิและ 

สตัว์เลีย้งใดๆ ท่ีเป็นเจ้าของร่วมกนั 
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คาํส่ังเก่ียวกับการตดิต่อ 

2.   คณุต้องไมไ่ปเข้าหาบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองหรือตดิตอ่พวกเขาไมว่า่ทางใดก็ตาม ยกเว้นจะเป็นการติดตอ่ 

ผา่นทางทนายความ 

 

ตวัอยา่งเช่น 
• คณุต้องไมไ่ปเข้าหาหรือติดตอ่บคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองด้วยตนเอง หรือผา่นการสือ่สารระบบ 

อิเลก็ทรอนิกส์ (ตวัอยา่งเช่น โทรศพัท์ ข้อความ อีเมล Facebook หรือ สือ่สงัคมออนไลน์อ่ืนๆ )  

หรือด้วยวิธีอ่ืนๆ รวมถึง การขอให้ใครบางคนตดิตอ่พวกเขาแทนคณุ 
• หากบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองตดิตอ่คณุและคณุตอบกลบัไป ไมว่า่พวกเขาจะติดตอ่คณุก่ีครัง้  

หรือไมว่า่พวกเขาจะมีเหตผุลอะไรในการตดิตอ่ จะถือวา่คณุกําลงัฝ่าฝืนคําสัง่นี ้
 
3.  คณุต้องไมไ่ป 

A) โรงเรียนหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองอาจไปเพ่ือเรียนหนงัสอื 

B) สถานท่ีใดๆ ท่ีพวกเขาอาจไปเพ่ือรับการดแูลเด็ก หรือ 

C) สถานท่ีใดๆ ท่ีระบใุนคาํสัง่นี ้

 

ตวัอยา่งเช่น 
• คณุต้องไมไ่ปสถานท่ีเหลา่นีด้้วยตนเอง 
• สิง่นีย้งัหมายความวา่ คณุไมส่ามารถไปเข้าร่วมงานโรงเรียน กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน หรือคืนนดัพบ 

ระหวา่งผู้ปกครองและคณุครูท่ีจดัขึน้ท่ีโรงเรียน 
 

4.  คณุต้องไมไ่ปเข้าหา หรือไปอยูก่บับคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองเป็นเวลาอยา่งน้อย 12 ชัว่โมง หลงัจากท่ีดื่ม 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย 

 

ตวัอยา่งเช่น 
• คณุต้องไมไ่ปเข้าหา หรือไปอยูก่บับคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองเป็นเวลาอยา่งน้อย 12 ชัว่โมง หลงัจากท่ีดื่ม 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น หากคณุดื่มครัง้ลา่สดุเวลา 3 ทุม่  

คณุไมส่ามารถไปเข้าหาพวกเขา ไปท่ีบ้านหรือท่ีทํางานของพวกเขา จนถึงเวลา 9 โมงเช้า 

2 
 



Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
เอกสารนี ้ไมใ่ช่เอกสารทางกฎหมาย แตม่ีไว้เพ่ือช่วยให้คณุเข้าใจเนือ้หาตา่งๆ ในคาํสัง่ศาล 

คณุต้องปฏิบตัติามคําสัง่ศาลหรือคําสัง่ตาํรวจ การไมป่ฏิบตัติามคําสัง่ศาลหรือคําสัง่ตาํรวจถือเป็นความผิดทางอาญา 
 

ของวนัถดัมา หากพวกคณุอาศยัอยูด้่วยกนั สิง่นีห้มายความวา่คณุต้องหาสถานท่ีพกัค้างคืนท่ีอ่ืน 

เป็นเวลา 12 ชัว่โมง 
• คณุต้องไมด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสารเสพติดท่ีผิดกฎหมายร่วมกบับคุคลท่ีได้รับการคุ้มครอง 
• คณุต้องอยูห่า่งจากพวกเขาถงึแม้พวกเขาจะขอไมใ่ห้คณุไปก็ตาม 

 
5.  คณุต้องไมพ่ยายามสบืหาบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองยกเว้นจะได้รับคําสัง่จากศาล 

 

ตวัอยา่งเช่น 
• คณุต้องไมพ่ยายามสบืหาบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองผา่นการสือ่สารระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (ตวัอยา่งเช่น  

โทรศพัท์ ข้อความ อีเมล Facebook หรือ สือ่สงัคมออนไลน์อ่ืนๆ ) อินเทอร์เน็ต หรือถามคนอ่ืน 

เก่ียวกบัสถานท่ีอยูข่องพวกเขา 
 
 

คาํส่ังเก่ียวกับกฎหมายครอบครัวและการดูแลบุตร 

6.  คณุต้องไมพ่ยายามไปเข้าหาบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองหรือตดิตอ่พวกเขาไมว่า่ทางใดก็ตาม ยกเว้นเป็นการตดิตอ่ 

ในลกัษณะท่ี 

 A) ผา่นทนายความ หรือ 

       B) เพ่ือเข้าร่วมการไกลเ่กลีย่ หรือ การให้คาํปรึกษาท่ีได้รับการรับรองหรืออนมุตัจิากศาล และ/หรือ  

การประนีประนอม หรือ 

 C) ได้รับคําสัง่จากศาลนีห้รือศาลอ่ืนเก่ียวกบัการตดิตอ่บตุร หรือ 

 D) เป็นไปตามท่ีได้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งคณุกบัผู้ปกครองเก่ียวกบัการติดตอ่บตุร 

หรือ 

 E) เป็นไปตามท่ีได้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งคณุกบัผู้ปกครอง รวมถึง ผู้ ท่ีมคีวามรับผิดชอบ 

ในฐานะผู้ปกครองเด็กเก่ียวกบัการติดตอ่บตุร 

 

ตวัอยา่งเช่น 
• คณุต้องไมไ่ปเข้าหาหรือติดตอ่บคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองด้วยตนเองหรือผา่นการสือ่สารระบบ 

อิเลก็ทรอนิกส์ (ตวัอยา่งเช่น โทรศพัท์ ข้อความ อีเมล Facebook หรือ สือ่สงัคมออนไลน์อ่ืนๆ )  

หรือด้วยวิธีอ่ืนๆ รวมถึง การขอให้ใครบางคนตดิตอ่พวกเขาแทนคณุ 
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• หากบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองตดิตอ่คณุและคณุตอบกลบัไป ไมว่า่พวกเขาจะติดตอ่คณุก่ีครัง้  

หรือไมว่า่พวกเขาจะมีเหตผุลอะไรในการตดิตอ่ จะถือวา่คณุกําลงัฝ่าฝืนคําสัง่นี ้และอาจถกูนําตวั 

ขึน้ศาล 
• หากคณุได้รับคาํสัง่ศาลเก่ียวกบักฎหมายครอบครัวหรือคาํสัง่ศาลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการดแูลบตุร  

คณุควรติดตอ่ทนายความ หากคณุมีข้อสงสยัเก่ียวกบัสิง่ท่ีคณุสามารถทําได้และไมส่ามารถทําได้ 
 

สาํหรับข้อ (B) ในทางกฎหมายครอบครัว การได้รับการรับรองนัน้หมายถงึการได้รับการรับรองภายใต้ 

พระราชบญัญติักฎหมายครอบครวั ค.ศ. 1975 

 
สาํหรับข้อ (E) ตวัอยา่งเช่น หากคณุและบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองมีบตุร แตบ่คุคลอ่ืนมีความรับผิดชอบ 

เป็นผู้ปกครองบตุรของคณุ คณุต้องทําข้อตกลงกบัพวกเขาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการติดตอ่บตุร  

สว่นบคุคลอ่ืน อาจเป็นตวัแทนของรัฐมนตรีด้านการบริการครอบครัวและชมุชน (Minister for Family and  

Community Services) หรือเป็นผู้ปกครองท่ีถกูต้องตามกฎหมายท่ีได้รับการแตง่ตัง้ตามคําสัง่ศาล หรือ 

เป็นพอ่แมบ่ญุธรรมก็ได้ 

 
 

คาํส่ังเก่ียวกับสถานท่ีท่ีคุณไม่สามารถไปเยือนได้  

7.  คณุต้องไมอ่ยูท่ี่  

A) ท่ีอยูเ่ดียวกนักบับคุคลท่ีได้รับการคุ้มครอง หรือ 

B) สถานท่ีใดๆ ท่ีระบใุนคาํสัง่นี ้

  

ตวัอยา่งเช่น  

• หากคณุเคยพกัอาศยัอยูท่ี่ท่ีอยูนี่ ้และจําเป็นต้องกลบัไปเก็บทรัพย์สนิใดๆ ของคณุ คณุสามารถ 

ขอให้ศาลออกคาํสัง่ให้คณุเพ่ือไปนําทรัพย์สนิของคณุกลบัคืนได้ ซึง่เรียกวา่ คาํสัง่เรียกคืนทรัพย์สนิ  

(Property Recovery Order) หรือคณุสามารถติดตอ่ตาํรวจได้ 
 
8.  คณุต้องไมไ่ปยงั 

A) สถานท่ีใดๆ ท่ีบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองพกัอาศยัอยู ่หรือ 

B) สถานท่ีใดๆ ท่ีพวกเขาทํางาน หรือ 
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C) สถานท่ีใดๆ ท่ีระบใุนคาํสัง่นี ้

 

ตวัอยา่งเช่น 
• คณุไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าไปในเขตบริเวณของสถานท่ีเหลา่นัน้ 
• หากคณุเคยพกัอาศยัอยูท่ี่ท่ีอยูนี่ ้และจําเป็นต้องกลบัไปเก็บทรัพย์สนิใดๆ ของคณุ คณุสามารถ 

ขอให้ศาลออกคาํสัง่เรียกคืนทรัพย์สนิ (Property Recovery Order) หรือคณุสามารถตดิตอ่ตาํรวจได้  
 

9.  คณุต้องไมไ่ปสถานท่ีดงัตอ่ไปนีภ้ายในระยะเป็นเมตรท่ีระบใุนคาํสัง่นี ้

A) สถานท่ีใดๆ ท่ีบคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองพกัอาศยัอยู ่หรือ 

B) สถานท่ีใดๆ ท่ีพวกเขาทํางาน หรือ 

C) สถานท่ีใดๆ ท่ีระบใุนคาํสัง่นี ้

 

ตวัอยา่งเช่น 

• คณุไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าไปในระยะ 100 เมตรจากเขตบริเวณของสถานท่ีเหลา่นัน้  
• หากคณุเคยพกัอาศยัอยูท่ี่ท่ีอยูนี่ ้และจําเป็นต้องกลบัไปเก็บทรัพย์สนิใดๆ ของคณุ  คณุสามารถ 

ขอให้ศาลออกคาํสัง่เรียกคืนทรัพย์สนิ (Property Recovery Order) หรือคณุสามารถตดิตอ่ตํารวจได้  
 

คาํส่ังเก่ียวกับอาวุธ 

10.  คณุต้องไมม่ีอาวธุปืน หรืออาวธุท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตตามท่ีระบใุน พระราชบญัญตัิข้อห้ามเก่ียวกบัอาวธุ ค.ศ. 1998  

(Weapons Prohibition Act 1998) ไว้ในครอบครอง 

 

ตวัอยา่งเช่น 
• คณุต้องมอบอาวธุปืนและอาวธุท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตตามท่ีระบใุน พระราชบญัญตัข้ิอห้ามเก่ียวกบัอาวธุ 

ค.ศ. 1998 (Weapons Prohibition Act 1998) ของคณุทัง้หมดให้แก่ตํารวจ 

ความผิดฐานมีอาวธุไว้ในครอบครองถือเป็นความผิดอาญา 

โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีตํารวจหากคณุไมแ่นใ่จเก่ียวกบัอาวธุใดๆ  

ท่ีคณุไมค่วรมีไว้ในครอบครอง 
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Final apprehended domestic violence order  
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เอกสารนี ้ไมใ่ช่เอกสารทางกฎหมาย แตม่ีไว้เพ่ือช่วยให้คณุเข้าใจเนือ้หาตา่งๆ ในคาํสัง่ศาล 

คณุต้องปฏิบตัติามคําสัง่ศาลหรือคําสัง่ตาํรวจ การไมป่ฏิบตัติามคําสัง่ศาลหรือคําสัง่ตาํรวจถือเป็นความผิดทางอาญา 
 
คาํส่ังอ่ืนๆ 

11.   ตํารวจหรือศาลสามารถออกคําสัง่อ่ืนๆ ท่ีเจาะจงเฉพาะคณุหรือครอบครัวของคณุได้ 

ความสัมพันธ์ของครอบครัวส่วนใหญ่นัน้ไม่มีความกลัว การควบคุม หรือความรุนแรง การกระทาํ 

ต่างๆ ของคุณเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ตอนนี ้คุณได้รับคาํส่ังซึ่งคุณต้องปฏิบัตติาม คาํส่ังนี ้

มีแสดงในระบบคอมพวิเตอร์ของกรมตาํรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
 

ความรุนแรงในครอบครัวสง่ผลกระทบและทําให้ทกุคนเสยีใจ เมื่อเด็กๆ ประสบกบัความรุนแรงในบ้าน พวกเขามแีนวโน้ม 

ท่ีจะได้รับความกระทบกระเทือนจากโรคซมึเศร้า โรคความวิตกกงัวล และมีความก้าวร้าวมากขึน้ และพวกเขายงัอาจม ี

ปัญหาท่ีโรงเรียนอีกด้วย 
 
น่ีเป็นโอกาสท่ีคณุจะเปลีย่นแปลงตวัเอง 
 
หากคณุต้องการพดูคยุกบัใครสกัคนเก่ียวกบัการจดัการอารมณ์หรือความเครียดของคณุ สามารถรับความชว่ยเหลอืได้  

โดยโทรไปท่ี    
• Men’s Referral Service on 1300 766 491 บริการสาํหรับผู้ชายท่ีต้องการขอรับความชว่ยเหลอื 
• Relationships Australia on 1300 364 277 บริการท่ีให้การชว่ยเหลอืครอบครัว 
• The Parent Line on 1300 1300 52 บริการท่ีให้การช่วยเหลอืผู้ปกครอง 

หากคณุไมป่ฏิบตัติามท่ีคําสัง่นีไ้ด้ระบไุว้ 

• คณุอาจถกูจําคกุไมเ่กิน 2 ปี และปรับไมเ่กิน 5,500 ดอลลาร์ 

• คณุอาจถกูตัง้ข้อหาและถกูนําตวัไปขึน้ศาลเน่ืองด้วยความผิดอาญาอ่ืนๆ (ตวัอยา่งเช่น การทําร้ายร่างกาย หรือ 

การขม่ขู)่ รวมถึง การฝ่าฝืนคาํสัง่นี ้หากคณุถกูศาลตดัสนิพบวา่มคีวามผิดทางอาญาเหลา่นี ้คณุอาจได้รับโทษ 

ท่ีร้ายแรงมากขึน้ เช่นถกูจําคกุนานขึน้ 

มอบอาวธุปืนและอาวธุทัง้หมดท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตตามท่ีระบใุน พระราชบญัญตัข้ิอห้ามเก่ียวกบัอาวธุ ค.ศ. 1998  

พร้อมด้วยใบอนญุาตและหนงัสอือนญุาตท่ีเก่ียวข้องให้แกต่ํารวจทนัที หากคณุเก็บอาวธุเหลา่นีไ้ว้ในครอบครอง  

อาจถือได้วา่คณุฝ่าฝืนคาํสัง่นี ้และอาจถกูตัง้ข้อหาในความผิดอาญาอ่ืนๆ 

หากคณุมีคําถามใดๆเก่ียวกบัคาํสัง่นี ้คณุสามารถติดตอ่ 
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• ทนายความ 

• บริการให้ความชว่ยเหลอืทางกฎหมายแหง่รัฐนิวเซาท์เวลส์ (Legal Aid NSW) ท่ีหมายเลข (02) 9219 5000 

• สถานีตํารวจท้องถ่ิน และขอคยุกบัเจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านความรุนแรงในครอบครัว (หากคณุคอืบคุคล 

ท่ีได้รับการคุ้มครอง) 

• Law Access NSW ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 1300 888 529 หรือเวบ็ไซต์ www.lawaccess.nsw.gov.au 

• บริการลา่มแปลภาษา ท่ีหมายเลข 131 450 หรือเว็บไซต์ www.tisnational.gov.au.  
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