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ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยพืน้ ความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนและลบชื่อออกจากทะเบียน
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔๙ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยพื้นความรู้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการจดทะเบียนและลบชื่อออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ศาลเยาวชนและครอบครัว” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“ผู้รับผิดชอบราชการศาล” หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัว
หรือผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัว
“คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจําศาลเยาวชนและครอบครัว” หมายความว่า คณะบุคคล
ที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้รับผิด ชอบราชการศาล
เกี่ย วกั บนโยบายการพัฒ นางานไกล่เ กลี่ ย ของศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้ งกลั่น กรองและให้
ความเห็นเบื้องต้นแก่ผู้รับผิดชอบราชการศาลเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
“ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว” หมายความว่า บุคคลที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจดทะเบียน
ไว้ในทะเบีย นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว เพื่อทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย คดีครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้ว ย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และคดีความรุนแรงในครอบครัว
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
หมวด ๑
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน
ข้อ ๔ ผู้ขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติดังต่อไปนี้
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(๑) เป็น ผู้ สําเร็จการศึ กษาไม่ต่ํ ากว่ าปริ ญ ญาตรีหรื อเที ย บเท่าและมี ประสบการณ์ อั น เป็ น
ประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยคดีไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖
หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยคดีไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
(๔) มีอัธยาศัย บุคลิกภาพ และความประพฤติเหมาะสมแก่การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
(๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๖) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง
(๗) ไม่เ ป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมื อนไร้ ค วามสามารถ คนวิกลจริ ต หรือจิ ต ฟั่ น เฟือ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคตามที่กําหนดไว้ในระเบีย บคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธ รรมว่าด้ว ย
การบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๑๐) ไม่ เ ป็ น กรรมการหรื อ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๒) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้อ งรั บ โทษจํ า คุก โดยคํา พิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้จํ า คุ ก เพราะกระทํ า ความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๓) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
หมวด ๒
การจดทะเบียนและการลบชื่อออกจากทะเบียน
ส่วนที่ ๑
การจดทะเบียน
ข้อ ๕ ให้ผู้ข อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวที่มีคุณ สมบัติต ามข้อ ๔ ยื่น คําขอ
จดทะเบียนต่อผู้อํานวยการ พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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(๓) สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ
(๔) เอกสารที่แ สดงถึงประสบการณ์อัน เป็นประโยชน์แ ก่การไกล่เกลี่ยคดีหรือประสบการณ์
ในการไกล่เกลี่ย คดี จากหน่ว ยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ร่ว มกิจกรรม โดยเอกสารดังกล่าวให้ร ะบุ
รายละเอียดลักษณะของประสบการณ์ดังกล่าวไว้ด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานไกล่เกลี่ย ประจําศาลเยาวชนและครอบครัวกลั่นกรองและทําความเห็นเสนอต่อผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลเพื่อดําเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ
ข้อ ๗ การอบรมและฝึกปฏิบัติอย่างน้อยให้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา ดังต่อไปนี้
(๑) บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัว
(๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
(๓) หลักการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(๔) เทคนิคและวิธีการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
(๕) จิตวิทยาการให้คําปรึกษาคดีครอบครัว
(๖) สาเหตุแห่งความรุนแรงในครอบครัว
(๗) การปรับปรุงความสัมพันธ์ในครอบครัว
(๘) จริยธรรมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติตามข้อ ๖ ต้องเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมและฝึกปฏิบัติทั้งหมด และผ่านการทดสอบตามวิธีการ
และมาตรฐานการประเมินผลที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกําหนด
ข้อ ๙ ให้ผู้อํานวยการเสนอรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบต่อคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย
ประจํ า ศาลเยาวชนและครอบครั ว กลั่ น กรองและทํ า ความเห็ น เสนอต่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบราชการศาล
เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน
ในการพิจารณารับจดทะเบียน ผู้รับผิดชอบราชการศาลพึงคํานึงถึงความพร้อมที่จะอุทิศเวลา
ให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และการประกอบอาชีพหรือการประกอบกิจการใด
ของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวอันจะกระทบถึงเกียรติศักดิ์แห่งศาลยุติธรรมด้วย
การพิ จ ารณารั บ จดทะเบี ย นบุ ค คลใดเป็ น ผู้ ป ระนี ป ระนอมคดี ค รอบครั ว ให้ เ ป็ น ดุ ล พิ นิ จ
ของผู้รับผิดชอบราชการศาล คําวินิจฉัยของผู้รับผิดชอบราชการศาลให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๐ ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจัดทําทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวของแต่ละศาล
และให้ทะเบียนดังกล่าวสิ้นผลลงเมื่อครบสามปีนับแต่วันจัดทําทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
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ผู้ประนี ประนอมคดีค รอบครั ว ที่ มีชื่ ออยู่ในทะเบี ย นที่ สิ้น ผลให้ คงปฏิบั ติห น้า ที่ต่อ ไปจนกว่ า
จะได้มีการจัดทําทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวขึ้นใหม่
กรณีที่ทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวสิ้นผลตามวรรคหนึ่ง หรือได้มีการจัดทําทะเบียน
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ขึ้น ใหม่ไม่กระทบถึงการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ในคดีที่อยู่
ระหว่างการไกล่เกลี่ย ให้ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว นั้นปฏิบัติหน้าที่ในคดีต่อไปจนการไกล่เกลี่ยยุติ
เว้นแต่ผู้รับผิดชอบราชการศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๑ ผู้ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวแล้วอาจขอจดทะเบียนได้อีก
เว้นแต่เป็นผู้ที่เคยถูกลบชื่อออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือ
เป็นผู้ที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลได้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ ๑๓ วรรคสอง เกินกว่าหนึ่งครั้ง
ผู้ขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ และผ่านการทดสอบเฉพาะ
การฝึกปฏิบัติ
เมื่อบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งผ่านการทดสอบแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลพิจารณา
รับจดทะเบียนโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ในรอบระยะเวลาการจดทะเบีย นที่ผ่านมา
ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความตั้งใจ เสีย สละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ต ามที่ได้รับมอบหมาย ประพฤติต น
และดํารงตนในฐานะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวอย่างเหมาะสม
ส่วนที่ ๒
การลบชื่อออกจากทะเบียน
ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวตายหรือลาออก ให้ผู้อํานวยการทํารายงานเสนอ
ต่อผู้รับผิดชอบราชการศาลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔
(๒) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
(๓) ไม่มีความเป็นกลางในการทําหน้าที่ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
(๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
(๕) กระทํ า หรื อ ละเว้ น กระทํ า การตามหน้ า ที่ ข องผู้ ป ระนี ป ระนอมคดี ค รอบครั ว โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๖) ไม่ถือและปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และการไม่ถือและปฏิบัตินั้น
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ให้ผู้รับ ผิด ชอบราชการศาลแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการจะรับฟังข้อเท็จจริงใดที่เป็นผลร้ายแก่ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวจะต้อง
ให้โอกาสผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวชี้แจงก่อน แล้วให้คณะกรรมการทําความเห็นเสนอต่อผู้รับผิดชอบ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๗๑ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

ราชการศาล หากผู้รับผิดชอบราชการศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวรับฟังได้ตาม (๑) ถึง (๖) ข้อใดข้อหนึ่ง
ให้ผู้รับ ผิด ชอบราชการศาลสั่งลบชื่อออกจากทะเบีย นผู้ป ระนีป ระนอมคดีค รอบครั ว และแจ้ งคําสั่ ง
ให้ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวที่ถูกลบชื่อทราบ
แต่ถ้าหากผู้รับผิดชอบราชการศาลเห็นว่าผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวกระทําผิดอย่างไม่ร้ายแรง
ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจตักเตือนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
หมวด ๓
อื่น ๆ
ข้อ ๑๔ ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการอบรมและฝึกปฏิบัติ
ผู้ข อจดทะเบีย นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งพัฒ นาระบบงานไกล่เกลี่ย ของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ ในวาระแรกเริ่มให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลมอบหมายให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน
และครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นไปพลางก่อนจนกว่า
ศาลเยาวชนและครอบครัวดังกล่าวจะจัดทําทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันใช้บังคับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สบโชค สุขารมณ์
ประธานศาลฎีกา

