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ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการรายงานผลการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ ของประธานศาลฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และการรายงานผลการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในกรณี ที่ ข้อ บั งคั บ นี้มิ ไ ด้กํ า หนดไว้ ให้ นํา ข้ อกํ า หนดของประธานศาลฎีก าว่า ด้ ว ย
การไกล่เกลี่ยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
หรื อ แผนกคดี เ ยาวชนและครอบครั ว ในศาลจั ง หวั ด ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“ผู้รับผิดชอบราชการศาล” หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ผู้พิพากษาหัว หน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด ผู้พิพ ากษาหัว หน้าศาลจังหวัด แผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว หรือผู้ที่บุคคลดังกล่าวมอบหมายให้ดําเนินการตามข้อบังคับนี้
“ผู้ประนีประนอม” หมายความว่า ผู้ประนีประนอมที่ศาลตั้งให้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการหรือลูกจ้างที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
ข้อ ๕ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมออกประกาศกําหนดแบบพิมพ์ที่จําเป็นแก่การดําเนินการไกล่เกลี่ย
คดีครอบครัว รวมทั้งให้มีอํานาจปรับปรุงแบบพิมพ์ตามข้อบังคับนี้ให้เหมาะสมในกาลภายหน้าด้วย
ให้สํานักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดและพัฒนาระบบงานธุรการ
และวิธี การปฏิบัติ ง านที่ เกี่ ย วข้ องกับ การไกล่เ กลี่ ย คดีค รอบครั ว รวมถึงการจัด ทํา และรายงานสถิ ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
ข้อ ๖ ก่ อ นเริ่ ม พิ จ ารณาคดี ค รอบครั ว ที่ มี ข้ อ พิ พ าท ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบราชการศาลแต่ ง ตั้ ง
ผู้ประนีประนอมคนหนึ่งหรือหลายคนจากทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวของศาลเพื่อทําการไกล่เกลี่ย
ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึง ความรู้ ความเชี่ย วชาญของผู้ประนีประนอมอันจะเป็น ประโยชน์และเหมาะสม
แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนั้น
ข้อ ๗ เมื่อได้รับการแต่งตั้งและตลอดระยะเวลาที่การไกล่เกลี่ยยังไม่สิ้นสุด ผู้ประนีประนอม
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางของตนให้คู่ความทราบโดยทันที
ข้อ ๘ คู่ความอาจคัดค้านผู้ประนีประนอมได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุอันควรสงสัย
ถึงความเป็นกลางของผู้ประนีประนอม แต่ต้องกระทําก่อนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง
ในกรณีที่มีการคัดค้าน ให้ผ้รู ับผิดชอบราชการศาลพิจารณาและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๙ ผู้ประนีประนอมที่ถูกคัดค้านอาจขอถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลทราบ
ข้อ ๑๐ ในคดี ค รอบครั ว ที่ มี ผู้ เ ยาว์ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งและจํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ศาลจะเรียกพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองเด็กมาร่วมใน
การไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑ ตัวความต้องเข้าร่วมการประชุมไกล่เกลี่ย ด้วยตนเอง เว้น แต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุ
จําเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้และผู้ประนีประนอมเห็นสมควร ตัวความนั้นอาจแต่งตั้งตัวแทนที่มีอํานาจ
ตัดสินใจในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความเข้าร่วมการประชุมไกล่เกลี่ยก็ได้
ข้อ ๑๒ นอกจากตัวความหรือตัวแทนตามข้อ ๑๑ แล้ว เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้น
มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมไกล่เกลี่ย ซึ่งได้แก่ บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ ทนายความของคู่ความ
หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประนีประนอมเห็นสมควร
ข้อ ๑๓ ในการไกล่ เ กลี่ ย ให้ ผู้ ป ระนี ป ระนอมพยายามเปรี ย บเที ย บให้ คู่ ค วามได้ ต กลงกั น
หรือประนีประนอมกันในข้อพิพาทโดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัว และหลักการ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูน ย์รวมของชายและหญิง
ที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินด้วยกัน ฉัน สามีภริย า หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ก็ให้การหย่า
เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นสําคัญ
(๒) การคุ้มครองและช่ ว ยเหลื อครอบครัว โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในขณะที่ค รอบครั ว นั้น ต้อ ง
รับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์
(๓) การคุ้มครองสิทธิของบุตรและส่งเสริมสวัสดิภาพของบุตร และ
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(๔) หามาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภริย าให้ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพัน ธ์
ระหว่างกันเองและกับบุตร
หมวด ๓
วิธีการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
ข้อ ๑๔ เมื่อมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ประนีประนอมให้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยตามข้อ ๖ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
แจ้งผู้ประนีประนอมทราบถึงการแต่งตั้งและกําหนดนัดไกล่เกลี่ยโดยมิชักช้า
ข้อ ๑๕ การไกล่เกลี่ยให้ดําเนินการในศาลในห้องที่จัดไว้เพื่อการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ แต่ในกรณี
ที่มี เหตุ จํา เป็น และคู่ ความทั้ ง สองฝ่า ยเห็ น ชอบ จะดํ าเนิ น การไกล่เ กลี่ ย ณ สถานที่อื่ น อัน สมควร
โดยได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบราชการศาลก็ได้
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ป ระนีป ระนอมได้ ศึก ษาสํา นวนไกล่เ กลี่ ย ก่ อนการไกล่เ กลี่ ย โดยให้เ จ้า หน้ า ที่
จัดเอกสารในสํานวนให้แก่ผู้ประนีประนอมตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลกําหนด
ข้อ ๑๗ ผู้ประนีประนอมอาจกําหนดขั้น ตอนหรือแนวทางในการดําเนิน การไกล่เกลี่ย ตามที่
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความประสงค์ของคู่ความ และการปฏิบัติต่อคู่ความอย่างเป็นธรรม
ก่อนเริ่มไกล่เกลี่ย ให้ผู้ประนีประนอมแจ้งให้คู่ความทราบถึงขั้น ตอนหรื อแนวทางดังกล่า ว
และแจ้ ง ด้ ว ยว่ า ข้ อ เสนอและคํ า แถลงเกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในชั้ น ไกล่ เ กลี่ ย จะถู ก เก็ บ เป็ น ความลั บ
และหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะไม่นําไปใช้ในการพิจารณาและพิพากษาคดีนี้
ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยลงชื่อในแบบพิมพ์ กค. ๑ ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๘ ผู้ประนีประนอมพึงปฏิบัติตนในทางช่วยเสริมสร้างบรรยากาศและความร่วมมืออย่างฉันมิตร
ให้เกิดขึ้นในระหว่างการไกล่เกลี่ย
ข้อ ๑๙ เมื่ อ ผู้ ป ระนี ป ระนอมได้ รั บ ข้ อ มู ล อั น เกี่ ย วกั บ ข้ อ พิ พ าทจากคู่ ค วามฝ่ า ยหนึ่ ง
ผู้ประนีประนอมอาจเปิดเผยสาระของข้อมูลนั้นให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบ เว้นแต่คู่ความที่ได้ให้ข้อมูล
นั้นไว้จะห้ามมิให้เปิดเผย
ข้อ ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมอาจอนุญาตให้เฉพาะแต่ตัวความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายอยู่ในการประชุมไกล่เกลี่ยก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ประนีประนอมต้องแจ้งถึงการดําเนิน การ
ไกล่เกลี่ยนั้นให้คู่ความฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ตัวแทน บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ ทนายความ
ของคู่ความ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประนีประนอมอนุญาตให้เข้าร่วมในการประชุมไกล่เกลี่ยตามข้อ ๑๒ ด้วย
ข้อ ๒๑ หากผู้ประนีประนอมเห็นว่ากรณีมีความจําเป็นเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรผู้เยาว์
ผู้ประนีประนอมอาจเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามอบหมายให้ผู้อํานวยการสถานพินิจ นักสังคมสงเคราะห์
หรือนักจิตวิทยา สืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยก็ได้
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เมื่อผู้ประนีประนอมเห็นสมควรและคู่ค วามยิน ยอม ผู้ประนี ประนอมอาจเสนอต่อศาลเพื่ อ
พิจารณาสั่งให้แพทย์หรือจิตแพทย์ตรวจสอบสภาพร่างกายหรือสภาพจิตของตัวความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมอาจขอให้ศาลมอบหมายให้บิดามารดา
ผู้ปกครอง ญาติข องคู่ค วาม ทนายความของคู่ค วาม นักสังคมสงเคราะห์ นักจิต วิท ยา หรือบุคคล
หรือหน่วยงานที่ศาลเห็นสมควร ให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือผู้ประนีประนอม
ข้อ ๒๓ ผู้ประนีประนอมต้องดําเนินการไกล่เกลี่ยให้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลกําหนด
หากผู้รับผิดชอบราชการศาลเห็นสมควรหรือผู้ประนีประนอมร้องขอ ผู้รับผิดชอบราชการศาล
อาจขยายระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย ออกไปอีกก็ได้ ถ้าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็น ประโยชน์
ของคู่ความทุกฝ่ายและมิได้ทําให้การดําเนินคดีล่าช้าเกินสมควร
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยเป็นผลสําเร็จ ให้ผู้ประนีประนอมจัดทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความให้แก่คู่ความโดยจะให้ทนายความของคู่ความหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือก็ได้
ผู้ประนีประนอมจะนัดหรือขอให้ศาลเรียกคู่ความมาทําสัญ ญาประนีประนอมยอมความกันต่อ
หน้าศาลก็ได้
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่คู่ความตกลงระงับข้อพิพาทเพียงบางส่วนหรือตกลงรับข้อเท็จจริงบางประการ
และยินยอมให้นําข้อตกลงนั้นไปใช้อ้างอิงในกระบวนพิจารณาของศาลได้ ให้ผู้ประนีประนอมจัดทําบันทึก
ข้อตกลงไว้
ข้อ ๒๖ ให้ผู้ประนีประนอมหยุดการไกล่เกลี่ยและรายงานให้ศาลทราบ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
ดังต่อไปนี้
(๑) คู่ความขอถอนฟ้อง หรือขอให้ศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
(๒) คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ให้ทําการไกล่เกลี่ยอีกต่อไป
(๓) คู่ความไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๔) ผู้ประนีประนอมเห็นว่าการดําเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปจะไม่บรรลุผลสําเร็จ
ข้อ ๒๗ เมื่ อ ผู้รั บ ผิ ด ชอบราชการศาลเห็น ว่ าการดํา เนิน การไกล่เ กลี่ ย ของผู้ ป ระนี ป ระนอม
จะไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลมีคําสั่งยุติการไกล่เกลี่ย
หมวด ๔
การรายงานผลการไกล่เกลี่ย
ข้อ ๒๘ ในการไกล่เกลี่ยทุกครั้ง ให้ผู้ประนีประนอมจดแจ้งผลการไกล่เกลี่ยตามแบบพิมพ์ กค. ๒
ท้ายข้อบังคับนี้ เก็บไว้ในสํานวนไกล่เกลี่ยหนึ่งฉบับและเสนอต่อศาลหนึ่งฉบับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๔ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

กรณีที่การไกล่เกลี่ยเป็นผลสําเร็จตามข้อ ๒๔ หรือเพียงแต่มีการตกลงกันได้บางส่วน หรือตกลง
รับข้อเท็จจริงบางประการตามข้อ ๒๕ หรือมีการหยุดการไกล่เกลี่ยตามข้อ ๒๖ ให้นําความในวรรคหนึ่ง
มาใช้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สบโชค สุขารมณ์
ประธานศาลฎีกา

(กค. ๑)
ข้อตกลงที่จะรักษาความลับ

คดีไกล่เกลี่ยหมายเลขดําที่ กค. ....../๒๕......
คดีไกล่เกลี่ยหมายเลขแดงที่ กค. ....../๒๕......
ศาลเยาวชนและครอบครัว.............................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. ...........

......................................................................................................... โจทก์ / ผู้ร้องขอ
ระหว่าง
......................................................................................................... จําเลย / ผู้ร้องคัดค้าน
๑. ผู้เข้าร่วมประชุม
โจทก์/ผู้ร้องขอ
จําเลย/ ผู้ร้องคัดค้าน
ผู้ประนีประนอม
บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โปรดระบุ...................................................
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตกลงปฏิบัติตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
การรายงานผลการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔ และตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ย
ลงชื่อ........................................................โจทก์/ผู้ร้องขอ
(......................................................)
ลงชื่อ........................................................จําเลย/ผู้ร้องคัดค้าน
(......................................................)
ลงชื่อ................................................................. บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
(.......................................................)
ลงชื่อ....................................................... ผู้ประนีประนอม
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่
(......................................................)

(กค. ๒)
รายงานผลการไกล่เกลี่ย
ครั้งที่ ....../๒๕.........

คดีไกล่เกลี่ยหมายเลขดําที่ กค. ....../๒๕......
คดีไกล่เกลี่ยหมายเลขแดงที่ กค. ....../๒๕......
ศาลเยาวชนและครอบครัว.............................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. ...........
ความแพ่ง

......................................................................................................... โจทก์ / ผู้ร้องขอ
ระหว่าง
......................................................................................................... จําเลย / ผู้ร้องคัดค้าน
เรื่อง ...................................................................................................
นัดไกล่เกลี่ยวันที่.......... เดือน........................ พ.ศ. ๒๕.......
เริ่มไกล่เกลี่ยเวลา.................... นาฬิกา จนถึงเวลา.................. นาฬิกา ณ ..........................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น ……...................................
๒. ....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น .........................................
๓. ....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น .........................................
สรุปผลการไกล่เกลี่ย
คู่ความมีแนวโน้มที่จะตกลงกันได้ จึงให้นัดไกล่เกลี่ยในวันที่….... เดือน.................. พ.ศ. ๒๕.......
เวลา.................นาฬิกา ณ ..........................................................................................................
สํ า เร็ จ (เสนอสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความหรื อ คํ า ร้ อ งขอถอนฟ้ อ ง/ถอนคํ า ร้ อ งขอตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการไกล่เกลี่ยต่อศาลเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือเลื่อนนัดหรือ
ขอให้ศาลเรียกคู่ความมาทําสัญญาในวันที่...... เดือน.................. พ.ศ. ๒๕.......)
ไม่สําเร็จหรือสําเร็จเพียงบางส่วน (ยุติการไกล่เกลี่ย ส่งคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกติ)
อื่น ๆ ระบุ (ถ้ามี) .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ผูป้ ระนีประนอม
(...............................................)
ลงชื่อ ................................................ เจ้าหน้าที่
(...............................................)

