
เอกสารขอ้เท็จจรงิ

รปูการในปจัจบุนั
การเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิไดถ้กูระบไุวใ้นกฎหมายที;เกี;ยวกบัความรนุแรงในบา้นและครอบครัวของทกุรัฐและดนิแดน ยกเวน้
รัฐนวิเซาทเ์วลส์

ซ ึ;งหมายถงึรัฐสว่นใหญใ่นประเทศออสเตรเลยีใหก้ารยอมรับวา่ การเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ (Economic Abuse) เป็น
พฤตกิรรมประเภทตา่ง ๆ ที;อาจเป็นสว่นหนึ;งของรปูแบบในขอบเขตที;กวา้งกวา่ของความรนุแรงในบา้นหรอืครอบครัว (Domestic or
Family Violence - DFV) ควบคูไ่ปกบัการใชก้ารทารณุกรรมทางรา่งกาย การลว่งละเมดิทางเพศ ทางจติใจ หรอืทางอารมณ์

อยา่งไรกต็าม แมจ้ะมกีารนยิามทางกฎหมาย แตก่ารเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิไมไ่ดเ้ป็นความผดิทางอาญาดว้ยตวัของมนัเอง 
หรอืกไ็มไ่ดห้มายความวา่ การละเมดิในลักษณะนีkเป็นที;ยอมรับโดยตํารวจ ทนายความ ศาล หรอืสงัคมโดยทั;วไปแตอ่ยา่งใด มเีพยีง
รัฐแทสเมเนยีเทา่นัkนที;บญัญัตใิหก้ารเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิเป็นอาชญากรรม แมว้า่แทบจะไมม่กีารถกูดําเนนิคดเีลยกต็าม

กลยทุธบ์างอยา่งของการเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ เชน่ การฉอ้โกง การลักขโมย และการใชแ้รงงานทาสจะถอืเป็นการละเมดิ
กฎหมายในฐานะความผดิเป็นคด ีๆ ไป

คาํส ั/งดา้นความรนุแรงในบา้นและการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ
แตล่ะรัฐและดนิแดนในออสเตรเลยีจะมคํีาสั;งใดคําสั;งหนึ;งที;เกี;ยวขอ้งกบัความรนุแรงในบา้น เชน่ คําสั;งเพื;อควบคมุมใิหเ้กดิความ
รนุแรงในครอบครัว (Apprehended Domestic Violence Orders - ADVO) คําสั;งการคุม้ครอง (Intervention Order) คําสั;งควบคมุ
ความรนุแรงในครอบครัว (Family Violence Order) และคําสั;งจํากดับรเิวณ (Restraining Order)

คําสั;งเหลา่นีkมกีารนําออกมาใชเ้พื;อชว่ยคุม้ครองเหยื;อหรอืผูท้ี;รอดจากการถกูละเมดิและปกป้องทรัพยส์นิของพวกเขา บอ่ยครั kงที;มี
ความยดืหยุน่เพื;อใหร้วมเงื;อนไขเฉพาะเขา้ไปในคําสั;งเหลา่นีkดว้ย แมว้า่เงื;อนไขที;สามารถรวมอยูใ่นคําสั;งเหลา่นีk จะแตกตา่งกนัไป
ตามแตล่ะรัฐและดนิแดนกต็าม 
ไมบ่อ่ยครั kงนักที;คําสั;งควบคมุความรนุแรงในครอบครัวจะนํามาใชเ้พื;อปกป้องเงนิในบญัชธีนาคารหรอืทรัพยส์นิอื;น ๆ แตค่ณุอาจ
สามารถรอ้งขอไดห้ากการดําเนนิการเรื;องนีkจะเป็นการชว่ยสง่เสรมิความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี;ดขีองคณุ 

การชดเชย
มรีปูแบบของการชดเชยบางประเภทที;ใหแ้กเ่หยื;อหรอืผูท้ี;รอดจากการเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิตามบรบิทของ DFV 

• การจา่ยคา่ชดเชยสําหรับผูถ้กูละเมดิ รัฐบาลรัฐและดนิแดนในออสเตรเลยีแตล่ะแหง่มหีน่วยงานเพื;อชว่ยเหลอืเหยื;ออาชญากรรม
ดว้ยการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืและการเขา้ถงึการสนับสนุนดา้นการใหคํ้าปรกึษา  คณุสามารถคน้หาหน่วยงานในรัฐหรอืดนิแดนของ
คณุไดโ้ดยคน้หาหมวดหมู ่“Victim support” ในไดเรกทอรขีอง CWES การสนับสนุนนีkมใีหเ้ฉพาะเมื;อมกีารรายงานอาชญากรรม
ตอ่ตํารวจและในบางรัฐเทา่นัkน โดยเฉพาะเมื;อผูก้ระทําความผดิถกูตดัสนิแลว้

• การพจิารณาของสถาบนัการเงนิ ธนาคารและสถาบนัการเงนิอื;น ๆ มคีวามตระหนักเพิ;มมากขึkนตอ่เรื;องความรนุแรงในบา้นหรอืใน
ครอบครัว (DFV) และการเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ สถาบนัที;ใหญก่วา่บางแหง่มทีมีบรกิารลกูคา้ที;ไดรั้บการฝึกอบรม
พเิศษในเรื;อง DFV ในบางกรณีและดว้ยหลักฐานที;เพยีงพอ ทมีงานเหลา่นีkจะแนะนําใหม้กีารยกเลกิหนีkที;เกดิจากการเอารัดเอา
เปรยีบทางดา้นการเงนิ นอกจากนีk ธนาคารบางแหง่ยงัใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิเพื;อชว่ยเหลอืเหยื;อหรอืผูท้ี;รอดจากการถกู
ละเมดิใหส้ามารถดําเนนิชวีติตอ่ไปได ้

• คดคีวาม เหยื;อหรอืผูท้ี;รอดจากการถกูละเมดิสามารถฟ้องรอ้งคูค่รองของตนเพื;อเรยีกรอ้งคา่เสยีหายอนัเป็นผลมาจากความรนุแรง
ในบา้นที;พวกเขาประสบ เหตกุารณ์นีkแทบจะไมเ่กดิขึkนในออสเตรเลยีเลยและสว่นมากที;พบบอ่ยจะเป็นกรณีที;มกีารบนัทกึเรื;องการ
บาดเจ็บทางรา่งกายและคนรา้ยไดถ้กูตดัสนิแลว้วา่กระทําความผดิ อปุสรรคที;สําคญัอยา่งหนึ;งในการดําเนนิคดกีค็อื เหยื;อหรอืผูท้ี;
รอดจากการถกูละเมดิมักไมม่เีงนิที;จะจา้งทนายความ นอกจากนีk การฟ้องรอ้งยงัไมน่่าจะคุม้คา่หากคนรา้ยไมม่เีงนิไวช้ดเชยมาก
นัก

ศาลครอบครัว (Family Court) ยงัสามารถออกคําสั;งเกี;ยวกบัการแบง่ทรัพยส์นิระหวา่งคูค่รองที;กําลังแยกทางกนั โดยคํานงึถงึความ
รนุแรงในครอบครัวและการเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิดว้ย 

*เพื;อคน้หาคําแนะนําทางกฎหมายที;มผีลบงัคบัใชใ้นรัฐของคณุโปรดไปที; ไดเรกทอรขีอง CWES และเลอืกหมวดหมู ่‘Legal’ 
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กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

http://www.cwes.org.au/directory


กฎหมายรฐับาลเครอืรฐั (Commonwealth Government Law)

เอกสารขอ้เท็จจรงิ

กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ
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สิ/งที/กฎหมายระบ ุ
เนื$อหาตอ่ไปนี$สรปุจากกฎหมายความรนุแรงในบา้นหรอืครอบครัว (DFV) ในเขตอํานาจศาลตา่ง ๆ ของออสเตรเลยี
โดยมุง่เนน้ทีKองคป์ระกอบของคําจํากดัความทีKอา้งถงึการละเมดิหรอืพฤตกิรรมการเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิทีK
อธบิายถงึการเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิภายในคําจํากดัความของความรนุแรงในครอบครัวหรอืประมวลกฎหมาย
อาญา

กฏหมายออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอร ี(Australian Capital Territory (ACT) Law)

พระราชบญัญตักิฎหมายครอบครวั ค.ศ. 1975 (Family Law Act 1975) (Cth) มาตรา 4AB

4AB นยิามของความรนุแรงในครอบครัว และอื;น ๆ 

(1) ตามวตัถปุระสงคแ์หง่พระราชบญัญัตนิีkความรนุแรงในครอบครัว (family violence) หมายถงึ ความรนุแรง การขม่ขู ่
หรอืพฤตกิรรมอื;น ๆ ที;กระทําโดยบคุคลที;บบีบงัคบัหรอืควบคมุสมาชกิในครอบครัวของบคุคลนัkน (ตอ่ไปนีkเรยีกวา่ สมาชกิ
ในครอบครัว (family member)) หรอืทําใหส้มาชกิในครอบครัวหวาดกลัว

(2) ตวัอยา่งของพฤตกิรรมที;อาจจัดวา่เป็นความรนุแรงในครอบครัวไดแ้ก ่(แตไ่มจํ่ากดัถงึ) 

(g) การปฏเิสธความเป็นอสิระทางการเงนิของสมาชกิในครอบครัวโดยที;เขาหรอืเธออาจจะไดรั้บหรอืมฉิะนัkน
อาจไดรั้บไปแลว้อยา่งไมม่เีหตผุลอนัควร หรอื

(h) การยดึหน่วงความชว่ยเหลอืทางการเงนิที;จําเป็นสําหรับคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชวีติที;สมเหตสุมผลของ
สมาชกิในครอบครัวหรอืบตุรของเขาหรอืเธอ ในเวลาที;สมาชกิในครอบครัวจําเป็นตอ้งพึ;งพาความชว่ยเหลอื
ทางดา้นการเงนิจากบคุคลนัkนโดยทั kงหมดหรอืเป็นการสว่นใหญอ่ยา่งไมม่เีหตผุลอนัควร

พระราชบญัญัตกิฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1975 (Cth) มาตรา 4AB

พระราชบญัญตัคิวามรนุแรงในครอบครวั ค.ศ. 2016 (Family Violence Act 2016) (ACT) มาตรา 8

(3)     ในมาตรานีk

“การเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ (economic abuse)” ของสมาชกิในครอบครัว หมายถงึ พฤตกิรรมของบคุคลที;เป็น
การบบีบงัคบั หลอกลวงหรอืควบคมุสมาชกิในครอบครัวโดยไมม่เีหตผุลอนัควรและไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากสมาชกิใน
ครอบครัว ซึ;งรวมถงึการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมชิอบของบคุคลจากความไมส่มดลุของอํานาจระหวา่งบคุคลนัkนกบั
สมาชกิในครอบครัว

(a) ในทางที;จะลดิรอนความเป็นอสิระหรอืการควบคมุทางการเงนิที;สมาชกิในครอบครัวควรจะไดรั้บแตไ่มไ่ดรั้บ
เนื;องจากพฤตกิรรมนัkน ๆ หรอื



กฎหมายรฐันวิเซาทเ์วลส ์(New South Wales (NSW) Law)

เอกสารขอ้เท็จจรงิ

กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

(b) หากสมาชกิในครอบครัวตอ้งพึ;งพาความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากบคุคลนัkนโดยทั kงหมดหรอืเป็นการสว่นใหญ่
เพื;อใหเ้พยีงพอกบัคา่ครองชพีของสมาชกิในครอบครัวหรอืบตุรของสมาชกิในครอบครัว ดว้ยการยดึหน่วงการชว่ยเหลอื
ทางการเงนินัkน ๆ

ตวัอยา่งเชน่

1  การยบัยั kงไมใ่หส้มาชกิในครอบครัวเขา้ถงึเงนิที;เพยีงพอกบัคา่ครองชพีตามปกติ

2  การกําหนดใหส้มาชกิในครอบครัวถา่ยโอนหรอืสง่มอบสทิธกิารใชส้นิทรัพยห์รอืรายได ้

3  การยบัยั kงไมใ่หส้มาชกิในครอบครัวพยายามหางานทํา

4  การบงัคบัใหส้มาชกิในครอบครัวลงนามในเอกสารทางกฎหมาย เชน่ หนังสอืมอบอํานาจ เงนิกู ้การคํkาประกนั

5  การบงัคบัใหส้มาชกิในครอบครัวไปยื;นขอรับเงนิชว่ยเหลอืประกนัสงัคม

พระราชบญัญตัอิาชญากรรม (ความรนุแรงในครอบครวัและความรนุแรงสว่นบคุคล) ค.ศ. 2007 
(Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007) (NSW) มาตรา 4 

ความหมายของคําวา่ "ความผดิฐานใชค้วามรนุแรงตอ่บคุคล (personal violence offence)”

ในพระราชบญัญัตนิีk คําวา่ “ความผดิฐานใชค้วามรนุแรงตอ่บคุคล” หมายถงึ —

(a) ความผดิตามหรอืที;กลา่วถงึในมาตรา 19A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33A, 35, 35A, 37, 38, 39, 41, 43, 
43A, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 58, 59, 61, 61B, 61C, 61D, 61E, 61I, 61J, 61JA, 61K, 61L, 61M, 61N, 61O, 65A, 
66A, 66B, 66C, 66D, 66EA, 73, 78A, 80A, 80D, 86, 87, 91P, 91Q, 91R, 93G, 93GA, 110, 195, 196, 198, 199, 200, 
562I (ตามที;มผีลบงัคบัใชก้อ่นที;จะมกีารแทนที;ดว้ยพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิ;มเตมิกฎหมายอาญา (เพื;อคุม้ครองจากความรนุแรง) 
(Crimes Amendment (Apprehended Violence) Act) ค.ศ. 2006) หรอืมาตรา 562ZG ของพระราชบญัญัตกิฎหมาย
อาญา ค.ศ. 1900 หรอื

(b) ความผดิตามมาตรา 13 หรอื 14 ของพระราชบญัญัตนิีk หรอื

(b1) ความผดิตามมาตรา 109 111 112 113 114 115 หรอื 308C ของพระราชบญัญัตอิาชญากรรม ค.ศ. 1900 (Crimes Act
1990) แตเ่ฉพาะในกรณีที;ความผดิรา้ยแรงตามฟ้องหรอืความผดิตามฟ้องไดอ้า้งถงึตามมาตราดงักลา่วเป็นความผดิที;อา้งถงึใน
วรรค (a) หรอื (b) หรอื

(c) ความผดิฐานพยายามกระทําความผดิตามที;อา้งถงึในวรรค (a) (b) หรอื (b1)

พระราชบญัญตัอิาชญากรรม ค.ศ. 1900 (Crimes Act 1900) No 40 (NSW)

สว่นทีf 3 ความผดิตอ่บคุคลน ัjน
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กฎหมายนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ี(Northern Territory (NT) Law)

เอกสารขอ้เท็จจรงิ

กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

ภาคทีf 6 การกระทําทีfกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชวีติหรอืรา่งกาย

44  ความลม้เหลวของบคุคลในการจัดหาสิ;งจําเป็นในชวีติ

สว่นทีf 4 AD การทําลายและความเสยีหายทางอาญา

ภาคทีf 2 อาชญากรรมตอ่ทรพัยส์นิโดยท ัfวไป

195 การทําลายหรอืทําใหท้รัพยส์นิเสยีหาย

199 การขม่ขูว่า่จะทําลายหรอืทําใหท้รัพยส์นิเสยีหาย

200 การครอบครองวตัถรุะเบดิหรอืสิ;งอื;นไวโ้ดยมเีจตนาที;จะทําลายหรอืทําใหท้รัพยส์นิเสยีหาย

สว่นทีf 6 ความผดิทางคอมพวิเตอร์

308C  การเขา้ถงึ การแกไ้ข หรอืการทําใหเ้กดิความบกพรอ่งโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตดว้ยเจตนาที;จะกระทําความผดิรา้ยแรงตามฟ้อง

พระราชบญัญตัคิวามรนุแรงในบา้นและครอบครวั ค.ศ. 2017 (Domestic and Family Violence Act 2017) (NT) 
มาตรา 5

ความรนุแรงในบา้น (Domestic violence) คอืการกระทําใด ๆ ดงัตอ่ไปนีkที;กระทําโดยบคุคลตอ่บคุคล โดยที;บคุคลนัkนมี
ความสมัพันธใ์นบา้นดว้ย

(a) การกระทําที;กอ่ใหเ้กดิอนัตราย

ตวัอยา่งของอนัตรายสําหรับวรรค (a)

การคกุคามทางเพศหรอืการคกุคามอื;น ๆ

(b) การทําใหท้รัพยส์นิเสยีหาย รวมถงึการบาดเจ็บหรอืตายของสตัว์

(c) การขม่ขู่

(d) การตดิตามตวับคุคล

(e) การเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

(f) การพยายามหรอืการขม่ขูท่ี;จะกระทําการตามที;ระบไุวใ้นวรรค (a) ถงึ (e)
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กฎหมายรฐัควนีสแ์ลนด ์(Queensland (Qld) Law)

เอกสารขอ้เท็จจรงิ

กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

พระราชบญัญตัคิวามรนุแรงในบา้นและครอบครวั ค.ศ. 2017 (Domestic and Family Violence Act 2017) (NT) 
มาตรา 8

การเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ (Economic abuse)

“การเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ” ของบคุคล ไดแ้กก่ารกระทําขอ้ใดขอ้หนึ;งตอ่ไปนีk (หรอืการกระทําขอ้ใดรว่มกบัขอ้อื;น)

(a) การบบีบงัคบัใหบ้คุคลนัkนละทิkงการควบคมุทรัพยส์นิหรอืรายได ้

ตวัอยา่งของการบบีบงัคบัสาํหรับวรรค (a)

ใชก้ลวธิกีารยนืสอดสอ่งเพื;อใหไ้ดบ้ตัรเครดติของบคุคลนัkน

(b) การจําหน่ายทรัพยส์นิโดยไมม่เีหตผุลอนัควร (ไมว่า่บคุคลนัkนจะเป็นเจา้ของหรอืเป็นเจา้ของรว่มกบับคุคลใด
บคุคลหนึ;ง หรอืบคุคลอื;นกต็าม) โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอม

(c) การป้องกนัไมใ่หบ้คุคลมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเกี;ยวกบัคา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืนหรอืการจําหน่ายทรัพยส์นิรว่ม
โดยไมม่เีหตผุลอนัควร

(d) การยดึหน่วงเงนิที;จําเป็นตามเหตผุลอนัควรสําหรับการเลีkยงดบูคุคลหรอืบตุรของบคุคลนัkน

พระราชบญัญตักิารคุม้ครองมใิหเ้กดิความรนุแรงในบา้นและครอบครวั ค.ศ. 2012  (Domestic and Family 
Violence Protection Act 2012) (QLD) มาตรา 12

ความหมายของคําวา่ การเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ  (economic abuse)

การเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ หมายถงึพฤตกิรรมของบคุคลหนึ;ง (ตอ่ไปนีjเรยีกวา่ บคุคลทีfหนึfง) ที;บบีบงัคบั 
หลอกลวง หรอืควบคมุบคุคลอื;น (ตอ่ไปนีjเรยีกวา่ บคุคลทีfสอง) โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากบคุคลที;สองอยา่งไมม่เีหตผุลอนั
ควร

(a) ในทางที;เป็นการปฏเิสธความเป็นอสิระทางเศรษฐกจิหรอืทางการเงนิที;บคุคลที;สองควรจะไดรั้บ แตไ่มไ่ดรั้บเนื;องจากพฤตกิรรม
นัkน ๆ หรอื

(b) โดยการยดึหน่วงหรอืการขม่ขูว่า่จะยดึหน่วงความชว่ยเหลอืทางการเงนิที;เพยีงพอสําหรับคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชวีติที;
สมเหตสุมผลของบคุคลที;สองหรอืบตุร หากบคุคลที;สองหรอืบตุรนัkนตอ้งพึ;งพาบคุคลที;หนึ;งโดยทั kงหมดหรอืเป็นสว่นใหญด่า้นความ
ชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรับคา่ใชจ้า่ยที;เพยีงพอในการดํารงชวีติของพวกเขาเหลา่นัkน

ตวัอยา่งเชน่

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลผูห้นึ;งละทิkงการควบคมุทรัพยส์นิและรายได ้

• การคดัสทิธิ�ออกจากทรัพยส์นิหรอืการเกบ็รักษาทรัพยส์นิของบคุคลโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากบคุคลนัkน หรอืการขม่ขูว่า่จะ
ดําเนนิการดงักลา่ว
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เอกสารขอ้เท็จจรงิ

กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

• การจําหน่ายทรัพยส์นิที;บคุคลนัkนเป็นเจา้ของหรอืเป็นเจา้ของรว่มกบับคุคลใดบคุคลหนึ;งโดยที;ขดัตอ่ความตอ้งการของบคุคลนัkน 
ๆ และปราศจากขอ้อา้งที;ชอบดว้ยกฎหมาย

• การป้องกนัไมใ่หบ้คุคลใดเขา้ถงึทรัพยส์นิรว่มทางการเงนิเพื;อจดุประสงคใ์นการจัดการกบัคา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืนตามปกตโิดย
ปราศจากขอ้อา้งที;ชอบดว้ยกฎหมาย

• การป้องกนัไมใ่หบ้คุคลแสวงหาหรอืคงไวซ้ ึ;งการจา้งงาน

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลไปยื;นขอรับเงนิชว่ยเหลอืประกนัสงัคม

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลลงนามในหนังสอืมอบอํานาจ ซึ;งจะทําใหบ้คุคลอื;นสามารถจัดการเรื;องการเงนิของบคุคลนัkนได ้

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลลงนามในสญัญาสําหรับการซืkอสนิคา้หรอืบรกิาร

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลลงนามในสญัญาสําหรับการจัดหาสนิเชื;อ เงนิกู ้หรอืเครดติ

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลลงนามในสญัญาคํkาประกนั

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลลงนามในเอกสารทางกฎหมายใด ๆ เพื;อการจัดตั kงหรอืการดําเนนิธรุกจิ

กฎหมายรฐัเซาทอ์อสเตรเลยี (South Australia (SA) Law)

พระราชบญัญตัคํิาส ัfงการคุม้ครอง (การป้องกนัเพืfอมใิหเ้กดิการละเมดิ) ค.ศ. 2009 (Intervention Orders
(Prevention of Abuse) Act 2009) (SA) มาตรา 8

8 ความหมายของการลว่งละเมดิในบา้นและนอกบา้น

(5) การปฏเิสธความเป็นอสิระทางการเงนิ สงัคม หรอืความเป็นอสิระสว่นบคุคลอยา่งไมส่มเหตสุมผลและโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอม 
ตวัอยา่งเชน่

โดยไมจํ่ากดัแตข่อ้ยอ่ยที; (2)(c) การกระทําที;เป็นการละเมดิตอ่บคุคลอนัเป็นผลใหเ้กดิการปฏเิสธทางการเงนิ สงัคม หรอื
ความเป็นอสิระสว่นบคุคลอยา่งไมส่มเหตสุมผลและโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมอาจประกอบดว้ยขอ้ใดขอ้หนึ;งตอ่ไปนีk

(a) การปฏเิสธความเป็นอสิระทางการเงนิที;บคุคลนัkนควรจะไดรั้บ แตไ่มไ่ดรั้บเนื;องจากกระทําอนัมชิอบนัkน ๆ 

(b) การยดึหน่วงความชว่ยเหลอืทางการเงนิที;จําเป็นเพื;อใหเ้พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชวีติที;สมเหตสุมผลของ
บคุคล (หรอืบคุคลอื;นใดที;อาศยัอยูก่บัหรอืตอ้งพึ;งพาบคุคลนัkน) ในกรณีที;บคุคลตอ้งพึ;งพาความชว่ยเหลอืทางการเงนิ
เพื;อใหเ้พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชวีติของพวกเขาเหลา่นัkน

(c) การป้องกนัไมใ่หบ้คุคลใดเขา้ถงึทรัพยส์นิรว่มทางการเงนิเพื;อจดุประสงคใ์นการจัดการกบัคา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืน
ตามปกตโิดยปราศจากขอ้อา้งที;ชอบดว้ยกฎหมาย 
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เอกสารขอ้เท็จจรงิ

กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

(d) การป้องกนัไมใ่หบ้คุคลแสวงหาหรอืคงไวซ้ ึ;งการจา้งงาน

(e) การเป็นเหตใุหบ้คุคลนัkนถกูบบีบงัคบัหรอืหลอกลวงเพื;อที;จะ

(i) ละทิkงการควบคมุทรัพยส์นิหรอืรายได ้หรอื

(ii) ยื;นขอรับเงนิชว่ยเหลอืประกนัสงัคม หรอื

(iii) ลงนามในหนังสอืมอบอํานาจเพื;อจะทําใหบ้คุคลอื;นสามารถจัดการ

เรื;องการเงนิของบคุคลนัkนได ้หรอื

(iv) ลงนามในสญัญาสําหรับการซืkอสนิคา้หรอืบรกิาร หรอื

(v) ลงนามในสญัญาสําหรับการจัดหาสนิเชื;อ หรอื

(vi) ลงนามในสญัญาคํkาประกนั หรอื

(vii) ลงนามในเอกสารทางกฎหมายใด ๆ เพื;อการจัดตั kงหรอืการดําเนนิ

ธรุกจิ

(f) การโยกยา้ยหรอืเกบ็รักษาทรัพยส์นิที;เป็นกรรมสทิธิ�หรอือยูใ่นความครอบครองของบคุคลนัkน หรอืใช ้หรอืใช ้
ประโยชนจ์ากบคุคลนัkนโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

(g) การจําหน่ายทรัพยส์นิที;บคุคลนัkนเป็นเจา้ของหรอืเป็นเจา้ของรว่มกบับคุคลใดบคุคลหนึ;งโดยที;ขดัตอ่ความตอ้งการ
ของบคุคลนัkน ๆ และปราศจากขอ้อา้งที;ชอบดว้ยกฎหมาย

(h) การป้องกนัไมใ่หบ้คุคลนัkนสรา้งหรอืรักษาความสมัพันธก์บัครอบครัว เพื;อน หรอืกลุม่ทางวฒันธรรมของบคุคลนัkน
จากการมสีว่นรว่มในพธิกีรรมหรอืการปฏบิตัทิางวฒันธรรมหรอืจติวญิญาณ หรอืจากการแสดงอตัลักษณ์ทางวฒันธรรม
ของบคุคลนัkน 

(i) การใชร้ะดบัการควบคมุและการครอบงําอยา่งไมส่มเหตสุมผลในชวีติประจําวนัของบคุคล

(6) หากจําเลยไดก้ระทําการลว่งละเมดิตอ่บคุคลหรอืขม่ขูว่า่จะกระทําการดงักลา่วเพื;อกอ่ใหเ้กดิอนัตรายทางอารมณ์หรอืทาง
จติใจตอ่ผูอ้ื;น หรอืเพื;อปฏเิสธความเป็นอสิระทางการเงนิ สงัคม หรอืความเป็นอสิระสว่นบคุคล จําเลยไดก้ระทําการลว่งละเมดิตอ่
บคุคลอื;นแลว้
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กฎหมายรฐัแทสเมเนยี (Tasmania (TAS) Law)

เอกสารขอ้เท็จจรงิ

กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

พระราชบญัญตัคิวามรนุแรงในครอบครวั ค.ศ. 2004 (Family Violence Act 2004 ) (TAS) มาตรา 7 

7 ความรนุแรงในครอบครัว (Family violence)

ในพระราชบญัญัตนิีk

ความรนุแรงในครอบครัว หมายถงึ 

(a) การกระทําประเภทใดประเภทหนึ;งตอ่ไปนีkที;กระทําโดยบคุคลซึ;งกระทําการตอ่คูส่มรสหรอืคูค่รองของบคุคลนัkน 
ไมว่า่จะทั kงโดยตรงหรอืโดยออ้ม

(i) การคกุคาม รวมถงึการคกุคามทางเพศ

(ii) การขม่ขู ่การบบีบงัคบั การขม่ขวญั หรอืการลว่งละเมดิทางวาจา

(iii) การลักพาตวั

(iv) การตดิตามตวับคุคลและการกลั;นแกลง้ตามความหมายของมาตรา 192 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา

(v) การพยายามหรอืการขม่ขูท่ี;จะกระทําการตามที;ระบใุนอนุวรรค (i),(ii),(iii)หรอื(iv) หรอื

(b) ขอ้ใดขอ้หนึ;งตอ่ไปนีk :

(i) การเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ 

(ii) การลว่งละเมดิทางดา้นอารมณ์หรอืการขม่ขวญั

(iii) การฝ่าฝืนคําสั;งเพื;อการควบคมุความรนุแรงในครอบครัว (family violence order) สว่นภายนอก 
(external) สว่นที;เป็นการชั;วคราว (interim FVO) สว่นที;เป็น FCVO หรอื PFVO หรอื

(c) ความเสยีหายใด ๆ ที;เกดิจากบคุคลไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มตอ่ทรัพยส์นิใด ๆ ที;

(i) เป็นเจา้ของรว่มโดยบคุคลนัkนและคูส่มรสหรอืคูค่รองของตน หรอื

(ii) เป็นเจา้โดยคูส่มรสหรอืคูค่รองของบคุคลนัkน หรอื

(iii) เป็นเจา้ของโดยบตุรที;ไดรั้บผลกระทบ
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เอกสารขอ้เท็จจรงิ

กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

พระราชบญัญตัคิวามรนุแรงในครอบครวั ค.ศ. 2004 (Family Violence Act 2004) (TAS) มาตรา 8  

การเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ (Economic abuse)

บคุคลจะตอ้งไมม่เีจตนาที;จะกระทําการควบคมุหรอืขม่ขูคู่ส่มรสหรอืคูค่รองของตน หรอืทําใหคู้ส่มรสหรอืคูค่รองของตนไดรั้บ
อนัตรายทางจติใจ สรา้งความหวาดหวั;นหรอืความกลัวตามองคป์ระกอบพฤตกิรรมขอ้ใดหรอืมากกวา่หนึ;งขอ้ดงันีk

(a) การบบีบงัคบัใหคู้ส่มรสหรอืคูค่รองของตนละทิkงการควบคมุทรัพยส์นิหรอืรายได ้

(b) การจําหน่ายทรัพยส์นิที;เป็นเจา้ของ

(I) รว่มกนัโดยบคุคลนัkนและคูส่มรสหรอืคูค่รองของตน หรอื

(ii) โดยคูส่มรสหรอืคูค่รองของตน หรอื

(iii) โดยบตุรที;ไดรั้บผลกระทบ

โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากคูส่มรสหรอืคูค่รอง หรอืบตุรที;ไดรั้บผลกระทบ

(c) การป้องกนัไมใ่หคู้ส่มรสหรอืคูค่รองของเขาหรอืเธอมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเกี;ยวกบัคา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืนหรอืการ
จําหน่ายทรัพยส์นิรว่ม

(d) การป้องกนัไมใ่หคู้ส่มรสหรอืคูค่รองของเขาหรอืเธอเขา้ถงึทรัพยส์นิรว่มทางการเงนิเพื;อจดุประสงคใ์นการจัดการกบั
คา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืนตามปกติ

(e) การหกัหรอืการขม่ขูว่า่จะยดึหน่วงเงนิชว่ยเหลอืทางการเงนิที;จําเป็นสําหรับคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชวีติที;
สมเหตสุมผลสําหรับการเลีkยงดคููส่มรสหรอืคูค่รองของตน หรอืบตุรที;ไดรั้บผลกระทบ

กฎหมายรฐัวกิตอเรยี (Victoria (VIC) Law)

พระราชบญัญตักิารคุม้ครองเพืfอมใิหเ้กดิความรนุแรงในครอบครวั ค.ศ. 2008 (Family Violence Protection Act
2008)  (VIC) มาตรา 6  

ความหมายของคําวา่ การเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ (Economic abuse)

ตามวตัถปุระสงคข์องพระราชบญัญัตนิีk การเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ หมายถงึพฤตกิรรมของบคุคล (ตอ่ไปนีkเรยีกวา่ บคุคลที;
หนึ;ง) ที;บบีบงัคบั หลอกลวง หรอืควบคมุบคุคลอื;น (ตอ่ไปนีkเรยีกวา่ บคุคลที;สอง) อยา่งไมส่มเหตสุมผลโดยที;ไมไ่ดรั้บความยนิยอม
จากบคุคลที;สอง

(a) ในลักษณะที;เป็นการปฏเิสธความเป็นอสิระทางเศรษฐกจิหรอืการเงนิของบคุคลที;สองที;ควรจะไดรั้บแตไ่มไ่ดรั้บเนื;องจาก
พฤตกิรรมนัkน ๆ หรอื
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เอกสารขอ้เท็จจรงิ

กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

กฎหมายรฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยี (Western Australia (WA) Law)

(b) โดยการยดึหน่วงหรอืการขม่ขูว่า่จะยดึหน่วงเงนิชว่ยเหลอืทางการเงนิที;จําเป็นสําหรับคา่ใชจ้า่ยที;เพยีงพอตอ่การ
ดํารงชวีติที;สมเหตสุมผลของบคุคลที;สองหรอืบตุรของบคุคลที;สอง หากบคุคลที;สองตอ้งพึ;งพาบคุคลที;หนึ;งโดยทั kงหมดหรอื
เป็นการเสว่นใหญใ่นดา้นความชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรับคา่ใชจ้า่ยที;เพยีงพอในการดํารงชวีติของพวกเขาเหลา่นัkน

ตวัอยา่งเชน่

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลนัkนละทิkงการควบคมุทรัพยส์นิและรายได ้

• การโยกยา้ยหรอืการเกบ็รักษาทรัพยส์นิของสมาชกิครอบครัวโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืการขม่ขูว่า่จะดําเนนิการดงักลา่ว

• การจําหน่ายทรัพยส์นิที;บคุคลนัkนเป็นเจา้ของหรอืเป็นเจา้ของรว่มกบับคุคลใดบคุคลหนึ;งโดยที;ขดัตอ่ความตอ้งการของบคุคล
นัkน ๆ และปราศจากขอ้อา้งที;ชอบดว้ยกฎหมาย

• การป้องกนัไมใ่หบ้คุคลใดเขา้ถงึทรัพยส์นิรว่มทางการเงนิเพื;อจดุประสงคใ์นการจัดการกบัคา่ใชจ้า่ยภายในบา้นตามปกตโิดย
ปราศจากขอ้อา้งที;ชอบดว้ยกฎหมาย

• การป้องกนัไมใ่หบ้คุคลแสวงหาหรอืคงไวซ้ ึ;งการจา้งงาน

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลไปยื;นขอรับเงนิชว่ยเหลอืประกนัสงัคม

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลลงนามในหนังสอืมอบอํานาจ ซึ;งจะทําใหบ้คุคลอื;นสามารถจัดการเรื;องการเงนิของบคุคลนัkนได ้

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลลงนามในสญัญาสําหรับการซืkอสนิคา้หรอืบรกิาร

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลลงนามในสญัญาสําหรับการจัดหาสนิเชื;อ เงนิกู ้หรอืเครดติ

• การบบีบงัคบัใหบ้คุคลลงนามในสญัญาคํkาประกนั

• การใหบ้คุคลลงนามในเอกสารทางกฎหมายใด ๆ เพื;อการจัดตั kงหรอืการดําเนนิธรุกจิ

พระราชบญัญตัคํิาส ัfงจํากดับรเิวณ ค.ศ. 1997 (Restraining Orders Act 1997) (WA)

5A. คาํศพัทท์ีfใช ้: ความรนุแรงในครอบครวั (family violence)

(1) การอา้งองิในพระราชบญัญัตนิีk ความรนุแรงของครอบครวั (family violence) เป็นการอา้งองิถงึ  

(a) ความรนุแรงหรอืการขม่ขูว่า่จะใชค้วามรนุแรงโดยบคุคลตอ่สมาชกิในครอบครัวของบคุคลนัkน หรอื

(b) พฤตกิรรมอื;นใดที;กระทําโดยบคุคลเพื;อเป็นการบบีบงัคบัหรอืควบคมุสมาชกิในครอบครัวหรอืเป็นเหตทํุาใหส้มาชกิใน
ครอบครัวหวาดกลัว
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กฎหมายกบัการเอารดัเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ

(2) ตวัอยา่งพฤตกิรรมที;อาจกอ่ใหเ้กดิความรนุแรงในครอบครัว ไดแ้ก ่(แตไ่มจํ่ากดัถงึ) 

… 

(E) การทําลายหรอืทําใหท้รัพยส์นิของสมาชกิในครอบครัวเสยีหาย

… 

(g) การปฏเิสธความเป็นอสิระทางการเงนิของสมาชกิในครอบครัวโดยที;เขาหรอืเธออาจจะไดรั้บหรอืมฉิะนัkนอาจไดรั้บไป
แลว้อยา่งไมม่เีหตผุลอนัควร

(h) การยดึหน่วงความชว่ยเหลอืทางการเงนิที;จําเป็นสําหรับคา่ใชจ้า่ยที;เพยีงพอในการดํารงชวีติที;สมเหตสุมผลของ
สมาชกิในครอบครัวหรอืบตุรของสมาชกิในครอบครัวอยา่งไมม่เีหตผุลอนัควร ในเวลาที;สมาชกิในครอบครัวจําเป็นตอ้ง
พึ;งพาความชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิจากบคุคลนัkนโดยทั kงหมดหรอืเป็นการสว่นใหญ่

จบ
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