คําสง่ ั สุดท้ายเพือ
่ ควบคุมมิให้เกิดความรุนแรงในครอบคร ัว

พระราช บ ัญ ญ ัต อิ าช ญ ากรรม (ความร น
ุ แรงในครอบคร ัวและความร น
ุ แรงส่ว นบุค คล) ค.ศ. 2007

คุณต้ องปฏิบัตติ ามคําสั่งด้ านล่ างนี ้ การไม่ ปฏิบัตติ ามคําสั่งเหล่ านีถ้ ือว่ าผิดกฎหมาย คุณอาจถูก
จับกุมและถูกตัง้ ข้ อกล่ าวหาโดยตํารวจ รวมถึง ถูกนําตัวไปขึน้ ศาล หากคุณถูกศาลตัดสินพบว่ า
มีความผิด คุณอาจถูกจําคุกไม่ เกิน 2 ปี และปรั บไม่ เกิน 5,500 ดอลลาร์
นอกจากนัน้ คุณยังอาจถูกตัง้ ข้ อกล่ าวหาและถูกนําตัวไปขึน้ ศาลเนื่องด้ วยความผิดอาญาอื่นๆ
หากคุณถูกศาลตัดสินพบว่ ามีความผิดทางอาญาเหล่ านี ้ คุณอาจได้ รับโทษที่ร้ายแรงมากขึน้
คุณต้ องปฏิบตั ติ ามคําสัง่ เหล่านี ้จนถึงวันที่ระบุในคําสัง่
คําสัง่ เหล่านี ้ ออกมาเพื่อคุ้มครองบุคคลที่มีรายชื่ออยูใ่ นคําสัง่
คุณต้ องปฏิบตั ติ ามคําสัง่ เหล่านี ้ ถึงแม้ วา่ บุคคลที่มีรายชื่ออยูใ่ นคําสัง่ ไม่ต้องการให้ คณ
ุ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ เหล่านี ้
หรื อบอกกับคุณว่าคุณไม่จําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง่ เหล่านี ้ หากคุณพยายามทําสิง่ ใดๆ ที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้
ถือว่าเป็ นการทําผิดกฎหมาย ซึง่ เรี ยกว่าการฝ่ าฝื นคําสัง่

คําสั่งเกี่ยวกับพฤติกรรม
1.

คุณต้ องไม่ทาํ สิง่ ต่อไปนี ้ต่อบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครอง หรื อ บุคคลใดๆ ที่เขามีความสัมพันธ์ทางครอบครัวด้ วย
A)
B)
C)

ทําร้ ายร่างกายหรื อข่มขูพ่ วกเขา
ติดตามพวกเขา ก่อกวน หรื อทําให้ พวกเขากลัว และ
ทําลาย หรื อทําความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ใดๆ ที่เป็ นของหรื ออยูใ่ นการครอบครองของบุคคลได้ รับการ
คุ้มครองโดยเจตนาหรื อโดยความประมาท

ตัวอย่างเช่น
• คุณต้ องไม่ทาํ สิง่ เหล่านี ้ด้ วยตนเอง ผ่านบุคคลอื่น หรื อผ่านการสือ่ สารและอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ ข้ อความ อีเมล Facebook หรื อ สือ่ สังคมออนไลน์อื่นๆ หรื อ GPS สําหรับติดตาม)
• คุณต้ องไม่ทาํ หรื อกล่าวสิง่ ใดๆ ทีอ่ าจทําให้ บคุ คลที่ได้ รับการคุ้มครองรู้สกึ หวาดกลัว หรื อรู้สกึ ว่า
คุณอาจทําร้ าย หรื อทําความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของพวกเขาไม่วา่ ทางใดก็ตาม รวมถึง ทรัพย์สนิ และ
สัตว์เลี ้ยงใดๆ ที่เป็ นเจ้ าของร่วมกัน

คําสง่ ั สุดท้ายเพือ
่ ควบคุมมิให้เกิดความรุนแรงในครอบคร ัว

พระราช บ ัญ ญ ัต อิ าช ญ ากรรม (ความร น
ุ แรงในครอบคร ัวและความร น
ุ แรงส่ว นบุค คล) ค.ศ. 2007

คําสั่งเกี่ยวกับการติดต่ อ
2.

คุณต้ องไม่ไปเข้ าหาบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองหรื อติดต่อพวกเขาไม่วา่ ทางใดก็ตาม ยกเว้ นจะเป็ นการติดต่อ
ผ่านทางทนายความ
ตัวอย่างเช่น
• คุณต้ องไม่ไปเข้ าหาหรื อติดต่อบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองด้ วยตนเอง หรื อผ่านการสือ่ สารระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ ข้ อความ อีเมล Facebook หรื อ สือ่ สังคมออนไลน์อื่นๆ )
หรื อด้ วยวิธีอื่นๆ รวมถึง การขอให้ ใครบางคนติดต่อพวกเขาแทนคุณ
• หากบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองติดต่อคุณและคุณตอบกลับไป ไม่วา่ พวกเขาจะติดต่อคุณกี่ครัง้
หรื อไม่วา่ พวกเขาจะมีเหตุผลอะไรในการติดต่อ จะถือว่าคุณกําลังฝ่ าฝื นคําสัง่ นี ้

3.

คุณต้ องไม่ไป
A)
B)
C)

โรงเรี ยนหรื อสถานทีใ่ ดๆ ที่บคุ คลที่ได้ รับการคุ้มครองอาจไปเพื่อเรียนหนังสือ
สถานที่ใดๆ ที่พวกเขาอาจไปเพื่อรับการดูแลเด็ก หรื อ
สถานที่ใดๆ ที่ระบุในคําสัง่ นี ้
ตัวอย่างเช่น
• คุณต้ องไม่ไปสถานที่เหล่านี ้ด้ วยตนเอง
• สิง่ นี ้ยังหมายความว่า คุณไม่สามารถไปเข้ าร่วมงานโรงเรี ยน กิจกรรมพิเศษของโรงเรี ยน หรื อคืนนัดพบ
ระหว่างผู้ปกครองและคุณครูที่จดั ขึ ้นที่โรงเรี ยน

4.

คุณต้ องไม่ไปเข้ าหา หรื อไปอยูก่ บั บุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองเป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 ชัว่ โมง หลังจากที่ดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อเสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น
• คุณต้ องไม่ไปเข้ าหา หรื อไปอยูก่ บั บุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองเป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 ชัว่ โมง หลังจากที่ดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อเสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น หากคุณดื่มครัง้ ล่าสุดเวลา 3 ทุม่
คุณไม่สามารถไปเข้ าหาพวกเขา ไปที่บ้านหรื อที่ทํางานของพวกเขา จนถึงเวลา 9 โมงเช้ า

คําสง่ ั สุดท้ายเพือ
่ ควบคุมมิให้เกิดความรุนแรงในครอบคร ัว

พระราช บ ัญ ญ ัต อิ าช ญ ากรรม (ความร น
ุ แรงในครอบคร ัวและความร น
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ของวันถัดมา หากพวกคุณอาศัยอยูด่ ้ วยกัน สิง่ นี ้หมายความว่าคุณต้ องหาสถานที่พกั ค้ างคืนที่อื่น
เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
• คุณต้ องไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อเสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมายร่วมกับบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครอง
• คุณต้ องอยูห่ า่ งจากพวกเขาถึงแม้ พวกเขาจะขอไม่ให้ คณ
ุ ไปก็ตาม
5.

คุณต้ องไม่พยายามสืบหาบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองยกเว้ นจะได้ รับคําสัง่ จากศาล
ตัวอย่างเช่น
• คุณต้ องไม่พยายามสืบหาบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองผ่านการสือ่ สารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างเช่น
โทรศัพท์ ข้ อความ อีเมล Facebook หรื อ สือ่ สังคมออนไลน์อื่นๆ ) อินเทอร์ เน็ต หรื อถามคนอื่น
เกี่ยวกับสถานที่อยูข่ องพวกเขา

คําสั่งเกี่ยวกับกฎหมายครอบครั วและการดูแลบุตร
6.

คุณต้ องไม่พยายามไปเข้ าหาบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองหรื อติดต่อพวกเขาไม่วา่ ทางใดก็ตาม ยกเว้ นเป็ นการติดต่อ
ในลักษณะที่
 A) ผ่านทนายความ หรื อ

่ หรื อ การให้ คาํ ปรึกษาที่ได้ รับการรับรองหรื ออนุมตั จิ ากศาล และ/หรื อ
 B) เพื่อเข้ าร่ วมการไกล่เกลีย
การประนีประนอม หรื อ
 C) ได้ รับคําสัง่ จากศาลนี ้หรื อศาลอื่นเกี่ยวกับการติดต่อบุตร หรื อ

ั ษรระหว่างคุณกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการติดต่อบุตร
 D) เป็ นไปตามที่ได้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์อก
หรือ
 E) เป็ นไปตามที่ได้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรระหว่างคุณกับผู้ปกครอง รวมถึง ผู้ที่มคี วามรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ปกครองเด็กเกี่ยวกับการติดต่อบุตร
ตัวอย่างเช่น
• คุณต้ องไม่ไปเข้ าหาหรื อติดต่อบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองด้ วยตนเองหรื อผ่านการสือ่ สารระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ ข้ อความ อีเมล Facebook หรื อ สือ่ สังคมออนไลน์อื่นๆ )
หรื อด้ วยวิธีอื่นๆ รวมถึง การขอให้ ใครบางคนติดต่อพวกเขาแทนคุณ

คําสง่ ั สุดท้ายเพือ
่ ควบคุมมิให้เกิดความรุนแรงในครอบคร ัว

พระราช บ ัญ ญ ัต อิ าช ญ ากรรม (ความร น
ุ แรงในครอบคร ัวและความร น
ุ แรงส่ว นบุค คล) ค.ศ. 2007

• หากบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองติดต่อคุณและคุณตอบกลับไป ไม่วา่ พวกเขาจะติดต่อคุณกี่ครัง้
หรื อไม่วา่ พวกเขาจะมีเหตุผลอะไรในการติดต่อ จะถือว่าคุณกําลังฝ่ าฝื นคําสัง่ นี ้ และอาจถูกนําตัว
ขึ ้นศาล
• หากคุณได้ รับคําสัง่ ศาลเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวหรื อคําสัง่ ศาลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลบุตร
คุณควรติดต่อทนายความ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิง่ ที่คณ
ุ สามารถทําได้ และไม่สามารถทําได้
สําหรับข้ อ (B) ในทางกฎหมายครอบครัว การได้ รับการรับรองนันหมายถึ
้
งการได้ รับการรับรองภายใต้
พระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1975
สําหรับข้ อ (E) ตัวอย่างเช่น หากคุณและบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองมีบตุ ร แต่บคุ คลอื่นมีความรับผิดชอบ
เป็ นผู้ปกครองบุตรของคุณ คุณต้ องทําข้ อตกลงกับพวกเขาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการติดต่อบุตร
ส่วนบุคคลอื่น อาจเป็ นตัวแทนของรัฐมนตรีด้านการบริ การครอบครัวและชุมชน (Minister for Family and
Community Services) หรื อเป็ นผู้ปกครองที่ถก
ู ต้ องตามกฎหมายที่ได้ รับการแต่งตังตามคํ
้
าสัง่ ศาล หรื อ
เป็ นพ่อแม่บญ
ุ ธรรมก็ได้

คําสั่งเกี่ยวกับสถานที่ท่ ีคุณไม่ สามารถไปเยือนได้
7.

คุณต้ องไม่อยูท่ ี่
A)
B)

ที่อยูเ่ ดียวกันกับบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครอง หรื อ
สถานที่ใดๆ ที่ระบุในคําสัง่ นี ้
ตัวอย่างเช่น
• หากคุณเคยพักอาศัยอยูท่ ี่ที่อยูน่ ี ้ และจําเป็ นต้ องกลับไปเก็บทรัพย์สนิ ใดๆ ของคุณ คุณสามารถ
ขอให้ ศาลออกคําสัง่ ให้ คณ
ุ เพื่อไปนําทรัพย์สนิ ของคุณกลับคืนได้ ซึง่ เรียกว่า คําสัง่ เรี ยกคืนทรัพย์สนิ
(Property Recovery Order) หรื อคุณสามารถติดต่อตํารวจได้

8.

คุณต้ องไม่ไปยัง
A)
B)
C)

สถานที่ใดๆ ที่บคุ คลที่ได้ รับการคุ้มครองพักอาศัยอยู่ หรื อ
สถานที่ใดๆ ที่พวกเขาทํางาน หรื อ
สถานที่ใดๆ ที่ระบุในคําสัง่ นี ้

คําสง่ ั สุดท้ายเพือ
่ ควบคุมมิให้เกิดความรุนแรงในครอบคร ัว

พระราช บ ัญ ญ ัต อิ าช ญ ากรรม (ความร น
ุ แรงในครอบคร ัวและความร น
ุ แรงส่ว นบุค คล) ค.ศ. 2007

ตัวอย่างเช่น
• คุณไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปในเขตบริ เวณของสถานที่เหล่านัน้
• หากคุณเคยพักอาศัยอยูท่ ี่ที่อยูน่ ี ้ และจําเป็ นต้ องกลับไปเก็บทรัพย์สนิ ใดๆ ของคุณ คุณสามารถ
ขอให้ ศาลออกคําสัง่ เรี ยกคืนทรัพย์สนิ (Property Recovery Order) หรื อคุณสามารถติดต่อตํารวจได้
9.

คุณต้ องไม่ไปสถานที่ดงั ต่อไปนี ้ภายในระยะเป็ นเมตรที่ระบุในคําสัง่ นี ้
A)
B)
C)

สถานที่ใดๆ ที่บคุ คลที่ได้ รับการคุ้มครองพักอาศัยอยู่ หรื อ
สถานที่ใดๆ ที่พวกเขาทํางาน หรื อ
สถานที่ใดๆ ที่ระบุในคําสัง่ นี ้
ตัวอย่างเช่น
• คุณไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปในระยะ 100 เมตรจากเขตบริ เวณของสถานที่เหล่านัน้
• หากคุณเคยพักอาศัยอยูท่ ี่ที่อยูน่ ี ้ และจําเป็ นต้ องกลับไปเก็บทรัพย์สนิ ใดๆ ของคุณ คุณสามารถ
ขอให้ ศาลออกคําสัง่ เรี ยกคืนทรัพย์สนิ (Property Recovery Order) หรื อคุณสามารถติดต่อตํารวจได้

คําสั่งเกี่ยวกับอาวุธ
10. คุณต้ องไม่มีอาวุธปื น หรื ออาวุธที่ไม่ได้ รับอนุญาตตามที่ระบุใน พระราชบัญญัติข้อห้ ามเกี่ยวกับอาวุธ ค.ศ. 1998
(Weapons Prohibition Act 1998) ไว้ ในครอบครอง

ตัวอย่างเช่น
• คุณต้ องมอบอาวุธปื นและอาวุธทีไ่ ม่ได้ รับอนุญาตตามที่ระบุใน พระราชบัญญัตขิ ้ อห้ ามเกี่ยวกับอาวุธ
ค.ศ. 1998 (Weapons Prohibition Act 1998) ของคุณทังหมดให้
้
แก่ตํารวจ
ความผิดฐานมีอาวุธไว้ ในครอบครองถือเป็ นความผิดอาญา
โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที่ตํารวจหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาวุธใดๆ
ที่คณ
ุ ไม่ควรมีไว้ ในครอบครอง

คําสง่ ั สุดท้ายเพือ
่ ควบคุมมิให้เกิดความรุนแรงในครอบคร ัว

พระราช บ ัญ ญ ัต อิ าช ญ ากรรม (ความร น
ุ แรงในครอบคร ัวและความร น
ุ แรงส่ว นบุค คล) ค.ศ. 2007

คําสั่งอื่นๆ
11. ตํารวจหรื อศาลสามารถออกคําสัง่ อื่นๆ ที่เจาะจงเฉพาะคุณหรื อครอบครัวของคุณได้

ความสัมพันธ์ ของครอบครั วส่ วนใหญ่ นัน้ ไม่ มีความกลัว การควบคุม หรื อความรุ นแรง การกระทํา
ต่ างๆ ของคุณเป็ นสิ่งที่ไม่ สามารถยอมรั บได้ ตอนนี ้ คุณได้ รับคําสั่งซึ่งคุณต้ องปฏิบัตติ าม คําสั่งนี ้
มีแสดงในระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมตํารวจรั ฐนิวเซาท์ เวลส์
ความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบและทําให้ ทกุ คนเสียใจ เมื่อเด็กๆ ประสบกับความรุนแรงในบ้ าน พวกเขามีแนวโน้ ม
ที่จะได้ รับความกระทบกระเทือนจากโรคซึมเศร้ า โรคความวิตกกังวล และมีความก้ าวร้ าวมากขึ ้น และพวกเขายังอาจมี
ปั ญหาที่โรงเรี ยนอีกด้ วย
นี่เป็ นโอกาสที่คณ
ุ จะเปลีย่ นแปลงตัวเอง
หากคุณต้ องการพูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์หรือความเครี ยดของคุณ สามารถรับความช่วยเหลือได้
โดยโทรไปที่
• หน่วยบริ การให้ คาํ ปรึกษาและแนะแนวแก่ผ้ ชู าย (Men’s Referral Service) ที่หมายเลข 1300 766 491
• หน่วยบริ การให้ คาํ ปรึกษาและแนะแนวด้ านความสัมพันธ์ ประเทศออสเตรเลีย (Relationships Australia)
ที่หมายเลข 1300 364 277
• สายด่วนให้ คาํ ปรึกษาและแนะแนวแก่ผ้ ปู กครอง (Parent Line) ที่หมายเลข 1300 1300 52
หากคุณไม่ปฏิบตั ติ ามทีค่ ําสัง่ นี ้ได้ ระบุไว้
• คุณอาจถูกจําคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 5,500 ดอลลาร์
• คุณอาจถูกตังข้
้ อหาและถูกนําตัวไปขึ ้นศาลเนื่องด้ วยความผิดอาญาอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น การทําร้ ายร่างกาย หรื อ
การข่มขู)่ รวมถึง การฝ่ าฝื นคําสัง่ นี ้ หากคุณถูกศาลตัดสินพบว่ามีความผิดทางอาญาเหล่านี ้ คุณอาจได้ รับโทษ
ทีร่ ้ ายแรงมากขึ ้น เช่นถูกจําคุกนานขึ ้น
มอบอาวุธปื นและอาวุธทังหมดที
้
ไ่ ม่ได้ รับอนุญาตตามที่ระบุใน พระราชบัญญัตขิ ้ อห้ ามเกี่ยวกับอาวุธ ค.ศ. 1998
พร้ อมด้ วยใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ตํารวจทันที หากคุณเก็บอาวุธเหล่านี ้ไว้ ในครอบครอง
อาจถือได้ วา่ คุณฝ่ าฝื นคําสัง่ นี ้ และอาจถูกตังข้
้ อหาในความผิดอาญาอื่นๆ
หากคุณมีคําถามใดๆเกี่ยวกับคําสัง่ นี ้ คุณสามารถติดต่อ

คําสง่ ั สุดท้ายเพือ
่ ควบคุมมิให้เกิดความรุนแรงในครอบคร ัว

พระราช บ ัญ ญ ัต อิ าช ญ ากรรม (ความร น
ุ แรงในครอบคร ัวและความร น
ุ แรงส่ว นบุค คล) ค.ศ. 2007

• ทนายความ
• บริ การให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (Legal Aid NSW) ที่หมายเลข (02) 9219 5000
• สถานีตํารวจท้ องถิ่น และขอคุยกับเจ้ าหน้ าที่ประสานงานด้ านความรุนแรงในครอบครัว (หากคุณคือบุคคล
ที่ได้ รับการคุ้มครอง)
•

Law Access NSW ที่โทรศัพท์หมายเลข 1300 888 529 หรื อเว็บไซต์ www.lawaccess.nsw.gov.au

•

บริ การล่ามแปลภาษา ที่หมายเลข 131 450 หรื อเว็บไซต์ www.tisnational.gov.au.

