
 

 

 

 



 

 

 

65 ส ำนวนหรือเอกสำรใดห้ำมท ำลำย / ส ำนวนคดีมโนสำเร่ เม่ือถึงทีสุ่ดแล้วให้ปลดท ำลำยได้เม่ือใด / ส ำนวน

ไกล่เกลีย่ทีไ่ม่สำมำรถยุติได้เกนิกีปี่ให้ท ำลำย / คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ศำลยุติธรรมเพ่ือแจ้งส ำนักฯ ภำยในเดือนใดของทุกปี 

 ตอบ ส ำนวนควำมและเอกสำรไม่ว่ำเป็นคดีแพ่งหรืออำญำ ให้ท ำลำยเสียทั้งส้ิน เวน้แต่ในกรณี
ต่อไปน้ี 
 กรณีให้เกบ็รักษำไว้ตลอดไป 
 1. ส ำนวนคดีท่ีพิพำทกันในเ ร่ืองท่ีดินหรือบุกรุกท่ีดิน ให้เก็บรักษำไว้แต่พยำนเอกสำร  
แผนท่ีค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ค  ำบงัคบั 
 2. ส ำนวนคดีท่ีมีค  ำขอให้ศำลออกบังคับ ตำม ป.วิ .พ. มำตรำ 334 (ใหม่) ให้เก็บรักษำไว ้
แต่ค ำบงัคบั ส ำหรับค ำบงัคบัใหเ้กบ็รักษำไวต่้อไปอีก 10 ปี จึงท ำลำย 
 3. สำรบบค ำพิพำกษำ ค ำพิพำกษำ หรือค ำสัง่ และหมำยแจง้โทษจ ำคุกหรือประหำรชีวิต 
 4. ส ำเนำคู่ฉบบัค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลฎีกำ ศำลอุทธรณ์ ศำลอุทธรณ์ภำค ศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนญัพิเศษ 
 5. ส ำนวนคดีท่ีมีกำรถอนฟ้องใหเ้กบ็รักษำค ำสัง่ศำลท่ีอนุญำตใหถ้อนฟ้องไว ้
 6. ส ำนวนคดีท่ีจ ำเลยตอ้งโทษจ ำคุกหรือประหำรชีวิต ในเกบ็รักษำหมำยแจง้โทษไว ้
 
 กรณถึีงทีสุ่ดเกนิ 10 ปี ให้ท ำลำย 
 1. ส ำนวนคดีมโนสำเร่หรือคดีไม่มีขอ้ยุง่ยำก (คดีแพง่) 
 2. สำรบบควำม บญัชีนดัพิจำรณำ บญัชีรับส่งส ำนวน บญัชีหมำยต่ำงๆ 
 3. ส ำ เนำคู่ฉบับค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลชั้ นต้น เ ม่ือมีอำยุเ กิน 10 ปี  นับแต่วันท่ีมี 
ค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ 
 4. คดีเร่ืองกำรบงัคบัคดีนำยประกนั ตำม ป.วิ.อ. เม่ือมีอำยุเกิน 10 ปี นับแต่ค ำสั่งปรับนำยประกนั 
เวน้แต่หมำยบงัคบัคดี ใหเ้ก็บรักษำไวอี้ก 10 ปีแลว้ท ำลำย กล่ำวคือ 20 ปี นบัแต่ค ำสั่งดงัปรับนำยประกนัจึง
ใหท้ ำลำย 
 
 กรณทีีมี่อำยุเกนิ 5 ปี ให้ท ำลำย 
 1 .  ส ำนวนคดีประเด็น ท่ีศำล อ่ืนส่งมำขอให้จัดกำรสืบพยำนให้และได้สืบพยำนเสร็จ 
ส่งประเดน็คืนแลว้ 



 

 

 2. ส ำนวนคดีเร่ืองกำรขอหมำยจบัหรือหมำยคน้ตำม ป.วิ.อ. หรือส ำนวนไต่สวน ค ำสั่ง หรือกำร
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืน 
 3. ส ำนวนฝำกขงัผูต้อ้งหำระหวำ่งสอบสวนท่ีไม่มีกำรฟ้องคดี 
 
 กรณทีีมี่อำยุเกนิ 1 ปี ให้ท ำลำย 
 1. ส ำนวนคดีไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพำทของส่วนหรือกลุ่มงำนไกล่เกล่ียและประนอมขอ้
พิพำทประจ ำศำล เม่ือด ำเนินกำรเสร็จแลว้ 
 
 กรณีอ่ืนๆ 
 1. ส ำนวนคดีท่ีศำลพิพำกษำลงโทษจ ำเลย เพรำะปรำกฏตำมฟ้องว่ำจ ำเลยร่วมกระท ำควำมผิดกบั
บุคคลอ่ืน แต่ยงัจบัผูร่้วมกระท ำควำมผดิไม่ได ้และส ำนวนท่ีจ ำเลยหลบหนีระหวำ่งพิจำรณำหรือยงัไม่ไดต้วั
จ ำเลยมำศำล ใหเ้กบ็ไวท้ั้งส ำนวนจนกวำ่คดีจะขำดอำยคุวำม 
 2 .  ส ำนวนคดี เ ร่ื อง เ ก่ี ยวกับควำมมั่นคงของ รัฐ  พระบรมวงศำ นุวงศ์  และค ดีส ำคัญ 
ท่ีประชำชนสนใจ ให้ขำ้รำชกำรศำลยุติธรรมรำยงำนหัวหนำ้ส่วนรำชกำรศำลยติุธรรม เพื่อมีค  ำสั่งเก่ียวกบั
กำรเกบ็รักษำตำมท่ีเห็นสมควร 
 
66 กำรปลดท ำลำยส ำนวนและเอกสำรมีกีข่ั้นตอน 

 ตอบ กำรด ำเนินกำรปลดท ำลำยส ำนวนและเอกสำร 
 1. ใหผู้อ้  ำนวยกำรรำยงำนหวัหนำ้ส่วนรำชกำรศำลยติุธรรม เพื่อมีค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปลดท ำลำยส ำนวนและเอกสำรตำมระเบียบน้ีเป็นประจ ำทุกปี 
 2. ให้คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรศำลยุติธรรมเพื่อแจง้ส ำนัก
อธิบดีผูพ้ิพำกษำภำคหรือส ำนกังำนศำลยติุธรรมทรำบ แลว้แต่กรณี ภำยในเดือนมิถุนำยนของทุกปี 
 3. ส ำนวนใดมีเงินค้ำงจ่ำยเกิน 5 ปี หรือมีควำมจ ำเป็นต้องใช้หลักฐำนกำรรับจ่ำยเงินเพื่อ
ประกอบกำรด ำเนินกำรใดๆ กต็ำม ใหช้ะลอกำรปลดส ำนวนและเอกสำรไวก่้อน 
 4.  ส ำนวนหรือเอกสำรใดท่ีเลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรมหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ศำลยติุธรรมมีค ำสั่งให้เก็บรักษำไวเ้พื่อประโยชน์ในทำงกำรศึกษำหรือประวติัศำสตร์หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ใหถื้อปฏิบติัตำมค ำสัง่นั้น 
  4.1 บรรดำเอกสำรท่ีเก็บรักษำไวเ้กิน 10 ปี และหัวหนำ้ส่วนรำชกำรศำลยุติธรรมพิจำรณำ
แลว้เห็นวำ่ไม่จ ำเป็นตอ้งเกบ็รักษำไวต่้อไป ใหมี้ค ำสัง่ปลดท ำลำยได ้
 5 .  ให้หัวหน้ำ ส่วนรำชกำรศำลยุ ติธรรมและผู ้อ  ำนวยกำรควบคุมให้ มีกำรด ำ เ นินกำร 
ปลดท ำลำยส ำนวนและเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมระเบียบน้ี 



 

 

 
67 กำรลำแบ่งออกเป็นกีป่ระเภท  /  กำรลำป่วยกีว่นัต้องใช้ใบรับรองแพทย์  /  กำรลำไปช่วยเหลือภริยำคลอด

บุตรได้กีว่นั  /   

 ตอบ กำรลำแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดงัน้ี 
 1. กำรลำป่วย 
 ข้ำรำชกำรลำป่วยโดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 60 วันท ำกำร เลขำธิกำรหรือประธำน 
ศำลฎีกำอำจอนุญำตต่อไปไดอี้กไม่เกิน 60 วนัท ำกำร 
 กำรลำป่วยตั้งแต่วนัท่ี 30 วนัข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์
 กรณีลำป่วยไม่ถึง 30 วนั ไม่ว่ำจะเป็นกำรลำคร้ังเดียวหรือหลำยคร้ังติดต่อกนั ถำ้ผูมี้อ  ำนำจอนุญำต
เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทยป์ระกอบใบลำหรือสั่งให้ผูล้ำไปรับกำรตรวจจำกแพทยข์องทำงรำชกำร
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตกไ็ด ้
 2. กำรลำคลอดบุตร 
  2.1 ให้เสนอหรือจดัส่งใบลำต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัจนถึงผูมี้อ  ำนำจอนุญำตก่อนหรือ
ในวันลำ  เ ว ้นแ ต่ เ ม่ื อไ ม่สำมำรถลง ช่ือในใบลำได้  จะให้ผู ้ อ่ื นลำแทนก็ ได้  แ ต่ เ ม่ื อสำมำรถ 
ลงช่ือไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลำโดยเร็ว โดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์
  2.2 กำรลำคลอดบุตรจะลำในวนัท่ีคลอด ก่อน หรือหลงัวนัท่ีคลอดบุตรก็ได ้แต่เม่ือรวมวนั
ลำแลว้ตอ้งไม่เกิน 90 วนั 
 หำกประสงคจ์ะลำกิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตร ให้มีสิทธิลำต่อเน่ืองจำกกำรลำคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 
150 วนัท ำกำร แต่ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวำ่งลำต่อเน่ือง 
 3. กำรลำไปช่วยเหลือภริยำท่ีคลอดบุตร 
  ตอ้งเป็นภริยำโดยชอบดว้ยกฎหมำย และให้เสนอใบลำต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัจนถึงผู ้
มีอ  ำนำจอนุญำตก่อนหรือในวนัท่ีลำภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีคลอดบุตร และใหมี้สิทธิลำไปช่วยเหลือภริยำ
ท่ีคลอดบุตรคร่ึงหน่ึงติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 15 วนัท ำกำรโดยมีเง่ือนไขวำ่หำกเป็นกำรลำภำยใน 30 วนัแรก 
 
 4 กำรลำกิจส่วนตวั 
 5 กำรลำพกัผอ่น 

ถำ้ในปีใดไม่ไดล้ำพกัผอ่นหรือลำพกัผอ่นประจ ำปีแต่ไม่ครบ 10 วนัท ำกำรให้สะสมวนัท่ี
ยงัไม่ไดล้ำในปีนั้นรวมเขำ้กบัปีต่อๆ ไปได ้แต่จะตอ้งไม่เกิน 20 วนั เวน้แต่ผูท่ี้ไดรั้บรำชกำรติดต่อกนัมำแลว้
ไม่นอ้ยกวำ่ 10 ปี ใหมี้สิทธิน ำวนัลำพกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลำพกัผอ่นในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน 30 วนัท ำกำร 
  ผูท่ี้รับรำชกำรติดต่อกนัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ก่ีปี มีสิทธิลำพกัผอ่นสะสมไดไ้ม่เกิน 30 วนั 
 6. กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธีฮจัย ์



 

 

   เสนอใบลำ ก่อนวนัอุปสมบทหรือก่อนวนัเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 60 วนั  
 7. กำรลำเขำ้รับกำรตรวจเลือกหรือเขำ้รับเตรียมพล 
  กรณีไดรั้บหมำยเรียกเขำ้รับกำรตรวจเลือก ให้ลำก่อนวนัเขำ้รับกำรตรวจเลือกไม่นอ้ยกว่ำ 
48 ชัว่โมง 
  กรณีไดรั้บหมำยเรียกเขำ้รับกำรเตรียมพล ใหล้ำภำยใน 48 ชัว่โมง นบัแต่เวลำรับหมำยเรียก 
 8. กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบติักำรวิจยั หรือดูงำน (ไม่วำ่ในหรือต่ำงประเทศ) 
  หลกัเกณฑ์ คือ ลำไดไ้ม่เกิน 4 ปี เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรมหรือประธำนศำลฎีกำ
อำจอนุญำตให้ลำมำกกว่ำ 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีก็ได ้และตอ้งกลบัมำรับรำชกำรชดใชเ้ป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 
เท่ำของเวลำท่ีปี 
 9. กำรลำไปปฏิบติังำนในองคก์ำรระหวำ่งประเทศ 
   เสนอใบลำต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัจนถึงประธำนศำลฎีกำ เพื่อพิจำรณำอนุญำตให้นบั
เวลำระหวำ่งนั้นเหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
  เม่ือปฏิบติังำนเสร็จแลว้ ใหร้ำยงำนตวัเขำ้ปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำ และใหร้ำยงำนผลใหป้ระธำนศำลฎีกำทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีกลบัมำปฏิบติัรำชกำร 
 10. กำรลำติดตำมคู่สมรส 
  เ ส น อ ใ บ ล ำ ต่ อ ผู ้บั ง คับ บัญ ช ำ ข ำ ด ต ำ ม ล ำ ดั บ จ น ถึ ง เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร ส ำ นั ก ง ำ น 
ศำลยติุธรรมหรือประธำนศำลฎีกำ 
  ลำไดไ้ม่เกิน 2 ปี ในกรณีจ ำเป็นอำจอนุญำตใหล้ำต่อไดอี้ก 2 ปี แต่เม่ือรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 
4 ปี ถำ้เกิน 4 ปี ใหล้ำออกจำกรำชกำร และไม่ไดรั้บเงินเดือนระหวำ่งลำ 
 11. กำรลำไปฟ้ืนฟูสมรรถภำพดำ้นอำชีพ 
  มีสิทธิลำไปฟ้ืนฟูสมรรถภำพดำ้นอำชีพไดไ้ม่เกิน 12 เดือน 
 
68 กำรจัดห้องขนำดห้องพจิำรณำคดีต้องใช้ส่ิงใดเป็นเกณฑ์ 

 ตอบ หลกักำรจดัหอ้งพิจำรณำ 
 1. กำรจดักำรเก่ียวกบัหอ้งท ำงำนผูพ้ิพำกษำ 
  หอ้งท ำงำนผูพ้ิพำกษำและหอ้งพิจำรณำควรอยูใ่กลเ้คียงกนั 
 2. กำรจดักำรเก่ียวกบัหอ้งพิจำรณำ 
   ภำยในหอ้งพิจำรณำควรแยกสดัส่วนระหวำ่งผูพ้ิพำกษำ  

ประชำชน ผูต้อ้งหำ และจ ำเลย 
   บลัลงักค์วรยกสูงจำกพื้นพอสมควร เพื่อป้องกนักำรประชิดตวัผูพ้ิพำกษำ 
  หอ้งพิจำรณำขนำดเลก็และขนำดกลำง – คดีทัว่ไป 



 

 

  หอ้งพิจำรณำขนำดใหญ่ – คดีท่ีส ำคญัหรือประชำชนใหค้วำมสนใจ 
 3. กำรจดักำรเก่ียวกบัหอ้งคุมขงั 
  จดัท ำลูกกรง 2 ชั้น เพื่อควำมสะดวกในกำรควบคุมและป้องกนัมิให้มีกำรส่งของตอ้งห้ำม
แก่ผูต้อ้งคุมขงั 
 
69. ที่จอดรถรำชทัณฑ์เป็นเขตหวงห้ำมเด็ดขำด หรือไม่ 

 ตอบ  มำตรกำรเก่ียวกบัระบบรักษำควำมปลอดภยั 
 1. พื้นท่ีท่ีมีกำรรักษำควำมปลอดภยั คือ พื้นท่ีท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตโดยแน่ชดัซ่ึงมีขอ้จ ำกดัและ
ควบคุมกำรเขำ้ออกเป็นพิเศษ 
  1.1 “พื้นท่ีควบคุม” คือ พื้นท่ีท่ีอยูติ่ดต่อหรือท่ีอยูโ่ดยรอบ “พื้นท่ีหวงหำ้ม”  
  1.2 “พื้นท่ีหวงห้ำม” คือ พื้นท่ีท่ีมีกำรพิทกัษ์รักษำส่ิงท่ีเป็นควำมลบั บุคคลส ำคญัและ
ทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของทำงรำชกำรแบ่งออกเป็น 
   1.2.1 “เขตหวงหำ้มเฉพำะ” เช่น พื้นท่ีในห้องพิจำรณำ ห้องธุรกำรทั้งหมดท่ีอยูใ่น
อำคำรศำลยติุธรรม ท่ีจอดรถผูพิ้พำกษำ และท่ีจอดรถรำชทณัฑ์ 
   1.2.2 “เขตหวงหำ้มเดด็ขำด” และบุคคลท่ีมีสิทธิเขำ้ในเขตหวงหำ้มเดด็ขำด แบ่งได้
เป็น 3 บริเวณ 
    1) บริเวณห้องเก็บส ำนวน ห้องคุมขงั ห้องมัน่คง ห้องปฏิบติังำนของ
เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั และหอ้งควบคุมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั 
    2) บริเวณหอ้งท ำงำนผูพ้ิพำกษำ 
    3) บริเวณอำคำรท่ีพกัประจ ำต ำแหน่ง 
    ****จอดรถรำชทณัฑไ์ม่เป็นเขตหวงหำ้มเดด็ขำด 
  
70  อุปกรณ์ใดบ้ำงทีจ่ ำเป็นต้องมีส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย 

 ตอบ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภยั
จะตอ้งประกอบดว้ย 
 (1) โทรทศัน์วงจรปิด 
 (2) กลอ้งจบัภำพ  
 (3) วิทยส่ืุอสำรมือถือ 
 (4) เคร่ืองตรวจอำวธุชนิดประตู 
 (5) เคร่ืองตรวจอำวธุขนำดเลก็ 
 (6) เคร่ืองดบัเพลิง 



 

 

 (7) สญัญำณเตือนภยั 
 (8) สญัญำณเตือนเพลิงไหม ้
 (9) โทรศพัทภ์ำยนอกและภำยใน 
 (10) เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
 (11) บตัรส ำหรับบุคคลและป้ำยติดรถยนต ์
 (12) ไฟฉำย เส้ือกนัฝน 
 (13) อำวธุประเภทกระบอง 
 (14) กญุแจมือ 
 (15) อุปกรณ์ตรวจใตท้อ้งรถ 
 (16) แถบกั้นเขต 
 (17) เคร่ืองปฐมพยำบำล 
 
71  “เงินสวสัดิกำร” เป็นเงินรำยรับหรือไม่ 

 ตอบ  ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม ว่ำด้วยกำรงบประมำณ พ.ศ. 2544 ก ำหนด
หลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี 
 “ปี” หมำยควำมวำ่ ปีงบประมำณ 
 “งบประมำณประจ ำปี” หมำยควำมว่ำ จ  ำนวนเงินท่ีศำลยุติธรรมและส ำนกังำนศำลฯ ไดรั้บอนุมติั
จำก ก.บ.ศ. ใหใ้ชจ่้ำยหรือก่อหน้ีผกูพนัในแต่ละปีงบประมำณจำกเงินรำยรับ 
 “เงินรำยรับ” หมำยควำมวำ่ เงินท่ีศำลฯ และส ำนกังำนศำลฯ ไดรั้บ ไดแ้ก่ 
 1) เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีไดรั้บตำม 
 2) พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 3) พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
 4) เงินดอกเบ้ียอนัเกิดจำกเงินกลำ’ 
 5) เงินงบประมำณรำยปีเหลือจ่ำย 
 6) เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ 
 7) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บบริจำค 
 8) เงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บอนุญำตใหใ้ชจ่้ำยไดโ้ดยไม่ตอ้งน ำส่งคลงั 

*****เงินสวสัดิกำรไม่ใช่เงินรำยรับ 
 
72  ทนำยควำมทีศ่ำลตั้งให้ผู้เสียหำย ตำม ป.ว.ิอ. มำตรำ 44/2 วรรคสอง ศำลตั้งให้เท่ำไหร่ 

 ตอบ อตัรำเงินรำงวลัทนำยควำมท่ีศำลแต่งตั้งในคดีครอบครัว 



 

 

  อตัรำระหวำ่งขั้นต ่ำและขั้นสูง 
  คดีมีทุนทรัพย ์ขั้นต ่ำคดีละ 3,000 บำท  ขั้นสูงคดีละ 25,000 บำท 
  คดีไม่มีทุนทรัพย ์ขั้นต ่ำคดีละ 3,000 บำท  ขั้นสูงคดีละ 20,000 บำท 
  ให้ ศ ำลชั้ นต้น เ ป็นผู ้ก  ำหนด เ งินร ำงวัลแ ก่ทนำยควำม ท่ีศ ำลตั้ ง ให้ ผู ้ เ สี ยห ำย  
ตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 44/2 วรรคสอง ตำมจ ำนวนท่ีศำลเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
 
73  ห ำกศำลที่ ส่ งส ำนวนไ ม่ ไ ด้ รับส ำนวน  ( แบบ  ข )  คืนภำย ในกี่ วั น นับแ ต่วันที่ ส่ งส ำนวน  

ให้ทวงถำมไปยงัศำลที่รับส ำนวนทนัที 

 ตอบ  หลกักำรรับส่งส ำนวนควำมและเอกสำรระหวำ่งศำล 
1. กำรรับส่งส ำนวนควำมและเอกสำรระหวำ่งศำลโดยทำงไปรษณีย ์ใหใ้ชไ้ปรษณียล์งทะเบียนตอบ

รับ 
  (1) เม่ือศำลชั้นตน้จะส่งส ำนวนควำมและเอกสำรไปยงัศำลสูงใหท้ ำใบส่งส ำนวน (แบบ ก) 
และใบรับส ำนวน (แบบ ข) ประจ ำทุกส ำนวน แลว้ส่งส ำนวนโดยใส่ถุงส ำนวน และประทบัตรำคร่ังหรือ
วตัถุอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั เม่ือศำลสูงไดต้รวจรับส ำนวนถูกตอ้งแลว้ใหเ้ก็บใบส่งส ำนวน (แบบ ก) ไว ้เป็น
หลกัฐำน และส่งคืนใบรับส ำนวน (แบบ ข) ไปยงัศำลเดิม 
  (2) ศำลสูงจะส่งส ำนวนควำมไปยงัศำลชั้นตน้ ให้น ำควำมใน (1) มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
กล่ำวคือ ใหท้ ำใบส่งส ำนวน (แบบ ก) และใบส ำนวน (แบบ ข) เม่ือศำลชั้นตน้ไดต้รวจรับแลว้ก็ใหเ้ก็บใบส่ง
ส ำนวน (แบบ ก) ไวเ้ป็นหลกัฐำน และส่งคืนใบรับส ำนวนไปยงัศำลสูง 
  (3) กำรเปิดถุงส ำนวนและกำรลงช่ือเป็นผูรั้บในใบรับส ำนวน (แบบ ข) ส ำหรับศำลชั้นตน้ 
ศำลสูง ใหอ้ยูใ่นควำมรับผดิชอบของผูอ้  ำนวยกำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
  (4) กำรส่งใบรับส ำนวน (แบบ ข) คืนศำลเดิม ให้ผูอ้  ำนวยกำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยให้
รับส ำนวนมีหนำ้ท่ีส่งคืนทนัที เพื่อศำลท่ีส่งส ำนวนจะไดท้รำบว่ำส ำนวนดงักล่ำวถึงผูรั้บแลว้ หำกศำลท่ีส่ง
ส ำนวนไม่ไดรั้บใบส ำนวน (แบบ ข) คืนภำยใน 14 วนั นับแต่วนัท่ีส่งส ำนวน ให้ทวงถำมไปยงัศำลท่ีรับ
ส ำนวนทนัที 
 2. กำรส่งส ำนวนควำมและเอกสำรระหว่ำงศำลโดยเจำ้หนำ้ท่ี ให้น ำควำมใน ขอ้ 1 มำใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม และให้ศำลท่ีส่งส ำนวนควำมจดัท ำบญัชีส่งส ำนวน ให้เจำ้หนำ้ท่ีรับส ำนวนลงลำยมือช่ือ วงเลบ็ช่ือ
และช่ือสกลุก ำกบัไว ้พร้อมวนัเดือนปีท่ีรับส ำนวน ในบญัชีส่งส ำนวนนั้นดว้ย 
 3. ใหจ้ดัท ำบญัชีคุมกำรรับส่งส ำนวนควำม โดยอยำ่งนอ้ยมีรำยกำรช่ือศำลท่ีรับหรือศำลท่ีส่งส ำนวน
ควำม เลขท่ีหนงัสือรับหรือส่ง หมำยเลขคดี ช่ือคู่ควำม วนัเดือนปีท่ีรับหรือส่งเลขเอกสำรแยกเก็บลงลำยมือ
ช่ือของผูรั้บ และให้ผูอ้  ำนวยกำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยประสำนงำนและตรวจสอบว่ำได้มีกำรรับส่ง



 

 

ส ำนวนควำมโดยถูกตอ้งและรวดเร็ว และเม่ือรับส ำนวนควำมแล้ว ให้เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป 
 4. ก่อนส่งส ำนวนควำมและเอกสำรไปยงัศำลอ่ืนหรือเม่ือไดรั้บส ำนวนควำมและเอกสำรจำกศำลอ่ืน 
ใหผู้อ้  ำนวยกำรหรือผูไ้ดรั้บมอบหมำยตรวจสอบส ำนวนควำมและเอกสำรใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 5. ให้ศำลชั้นตน้จดัท ำบญัชีคดีคำ้งอยู่ท่ีศำลสูง ส่งไปให้ศำลสูงตรวจสอบ ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์
ของทุกปี 
 
74 ตู้นิรภัยของศำลยุติธรรมมีลูกกญุแจกีส่ ำรับและเกบ็ไว้ทีใ่คร 

 ตอบ  ตูนิ้รภยัของศำลยติุธรรม 
 1. ตูนิ้รภยัใหมี้ลูกกุญแจอยำ่งนอ้ย 2 ดอก แต่ละดอกมีลกัษณะต่ำงกนัโดยใหก้รรมกำรเก็บรักษำเงิน
ถือลูกกญุแจคนละดอก 
 2. ลูกกุญแจตูนิ้รภยัตูห้น่ึงๆ โดยปกติให้มีอยำ่งนอ้ย 2 ส ำรับ โดยส ำรับหน่ึง มอบให้กรรมกำรเก็บ
รักษำเงินถือไว ้ส่วนส ำรับท่ีเหลือให้เลขำธิกำรหรือหวัหนำ้ส่วนรำชกำรศำลยติุธรรม แลว้แต่กรณีเก็บรักษำ
ไว ้
 3.  ลูกกุญแจตู้นิรภัยส ำ รับท่ี เลขำธิกำรหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรศำลยุติธรรมเก็บรักษำ 
ให้บรรจุในลักษณะหีบห่อ โดยให้กรรมกำรเก็บรักษำเ งินลงลำยมือช่ือก ำกับรอยปิดผนึก และ 
ในกรณีท่ีมีกำรเปิดและปิดหีบห่อใหก้ระท ำต่อหนำ้กรรมกำรเกบ็รักษำเงิน 
 
75  ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร

ศำลยุติธรรม พ.ศ. 2556 ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรทีพ้่นทดลองปฏิบัติงำนได้รับเงินเพิม่กีบ่ำท 

  ตอบ ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง  อตัรำค่ำตอบแทนพิเศษ (บำท ต่อ เดือน) 
   พน้ทดลองปฏิบติังำน หรือเม่ือพน้ 6 เดือน แลว้แต่กรณี  4,000 บำท 
   ปฏิบติังำนครบ 5 ปีข้ึนไป 5,000 บำท  
 
76  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรไม่อยู่ปฏิบัติรำชกำรให้ผู้ใดรักษำรำชกำรแทน 

 ตอบ หลกักำรรักษำรำชกำรแทน 
 ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้
 1. ต ำแหน่งเลขำธิกำรส ำนกังำนศำลยติุธรรม 
  1 .1  ให้ รอง เลขำ ธิกำรส ำนักงำนศำลยุ ติธรรมเ ป็นผู ้รักษำรำชกำรแทน หำกมี  
หลำยคนใหผู้ท่ี้มีอำวโุสสูงสุดถดัลงมำตำมล ำดบัเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 



 

 

  1.2 ถำ้ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งรองเลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติั
รำชกำรได ้ให้ประธำนศำลฎีกำแต่งตั้งขำ้รำชกำรในส ำนักงำนศำลยุติธรรม ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำ
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหรือเทียบเท่ำเป็นรักษำรำชกำรแทน 
 2  ใ ห้ เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร ส ำ นั ก ง ำ น ศ ำ ล ยุ ติ ธ ร ร ม แ ต่ ง ตั้ ง ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร ใ น ส ำ นั ก ง ำ น 
ศำลยติุธรรม ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหรือเทียบเท่ำเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 
 
 3. ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำน ผูอ้  ำนวยกำรกอง 
  ให้ผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยั หัวหนำ้กลุ่มงำน หัวหน้ำส่วน หัวหน้ำฝ่ำย ซ่ึงมีอำวุโสสูงสุดใน
ส่วนรำชกำรนั้นเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 
 4. ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนักศำลยุติธรรมประจ ำภำค ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำรประจ ำศำล หรือ
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนประจ ำศำล 
  ให้หัวหนำ้กลุ่มงำน หัวหนำ้ส่วน หรือหัวหนำ้ฝ่ำยซ่ึงมีอำวุโสสูงสุดในหน่วยงำนนั้นเป็น
ผูรั้กษำรำชกำรแทน 
 
77  ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งโฆษกศำลยุติธรรม 

 ตอบ  “โฆษกศำลยติุธรรม” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยติุธรรม ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจำก
ประธำนศำลฎีกำ โดยใหมี้หนำ้ท่ีรับผดิชอบด ำเนินงำนใหก้ำรใหข่้ำว บริกำรข่ำวสำร และกำรประชำสมัพนัธ์ 
ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อันดีระหว่ำงหน่วยรำชกำรกับประชำชนและส่ือมวลชนรวมทั้ งกำร
เสนอแนะ และให้ค  ำปรึกษำเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์แก่กองสำรนิเทศและ
ประชำสัมพนัธ์ 
 
78  ผู้ใดเป็นผู้อนุญำตให้ท ำข่ำวในศำล 

 ตอบ  หลกักำรอนุญำตใหท้ ำข่ำวในศำล 
1. ในกำรใหข่้ำวและบริกำรข่ำวสำรของศำลยติุธรรม ก ำหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบ  

  (1) ข่ำวท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศำลยติุธรรม คณะกรรมกำรตุลำกำรศำล
ยติุธรรม คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรศำลยติุธรรม ใหป้ระธำนกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำร หรือโฆษก
ศำลยติุธรรมเป็นผูใ้ห้ 
  (2) ข่ำวท่ีเก่ียวกบันโยบำยของประธำนศำลฎีกำ ให้ประธำนศำลฎีกำ เลขำธิกำร ประธำน
ศำล ฎีกำ  เ ลขำ นุก ำรศำล ฎีก ำ  เ ลขำ ธิก ำรส ำนัก ง ำนศำลยุ ติ ธรรม  ห รือโฆษกศำลยุ ติ ธรรม  
เป็นผูใ้ห ้



 

 

  (3) ข่ำวท่ีเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนประจ ำหรือภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย ให้ผู ้พิพำกษำ 
ผูรั้บผดิชอบในรำชกำรของศำล เจำ้หนำ้ท่ีประชำสมัพนัธ์ของหน่วยงำนนั้น หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย เป็นผูใ้ห ้
  (4) ข่ำวในลกัษณะวิชำกำร ซ่ึงสมควรเผยแพร่แก่ประชำชนหรือขอ้มูลซ่ึงสมควรเผยแพร่
แ ก่ ป ร ะ ช ำ ช น โ ด ย เ ร็ ว  เ ช่ น  ผ ล ข อ ง ค ำ พิ พ ำ ก ษ ำ ข อ ง ศ ำ ล ท่ี ไ ด้ ตั ด สิ น ไ ป แ ล้ ว  เ ป็ น ต้ น  
ใหผู้พ้ิพำกษำผูรั้บผดิชอบในรำชกำรของศำล หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นผูใ้ห้ 
 
79  ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม ว่ำด้วยกำรให้บริกำรแก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรศำล

ยุติธรรม พ.ศ. 2552  ก ำหนดให้ใครเป็นผู้จัดให้มีพนักงำนต้อนรับ 

 ตอบ  “พนกังำนตอ้นรับ” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรศำลยติุธรรมผูไ้ดรั้บมอบหมำยจำกหัวหนำ้ส่วน
รำชกำรศำลยุติธรรมให้ท ำหน้ำท่ีตอ้นรับ อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ประชำชน ผูม้ำติดต่อ
รำชกำรศำลยติุธรรม 
 1. ให้เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรมจัดระบบบริหำรกำรให้บริกำรแก่ประชำชนผูม้ำติดต่อ
รำชกำรศำลยติุธรรม ดงัน้ี 
  (1) จดัให้กำรพฒันำคุณภำพให้บริกำรแก่ประชำชนของศำลยุติธรรมเป็นภำรกิจส ำคญัท่ี
ต้ อ ง ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต่ อ เ น่ื อ ง เ ป็ น ร ำ ช ก ำ ร ป ร ะ จ ำ ทุ ก ปี พั ฒ น ำ ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม ต่ ำ ง ๆ  
ให้สอดคล้องกับภำรกิจจัดให้ มีกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรศำลยุ ติธรรม 
และพนกังำนตอ้นรับใหมี้จิตใจใหบ้ริกำรและทศันคติท่ีดีต่อกำรบริกำรแก่ประชำชน 
  (2) จดัใหมี้พนกังำนตอ้นรับโดยใหมี้เคร่ืองแต่งกำยหรือเคร่ืองหมำยหรือสญัลกัษณ์เพื่อเป็น
ม ำ ต ร ฐ ำ น เ ดี ย ว กั น  ก ำ ร เ บิ ก ค่ ำ เ ค ร่ื อ ง แ ต่ ง ก ำ ย ห รื อ เ ค ร่ื อ ง ห ม ำ ย ห รื อ สั ญ ลั ก ษ ณ์ 
ให้เบิกจ่ำยไดเ้ท่ำท่ีจ่ำยจริงโดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นเหมำะสมและประหยดั ทั้งน้ี แนวทำงปฏิบติัรำชกำรใน
เร่ืองดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมประกำศส ำนกังำน 
  (3) จดัให้กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรให้บริกำรแก่ประชำชนเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
บริหำรทรัพยำกรมนุษยข์องส ำนักงำนศำลยุติธรรม รวมถึงกำรสร้ำงมำตรกำรกระตุน้จูงใจให้รำงวลัแก่ศำล
ยติุธรรมหรือขำ้รำชกำรศำลยติุธรรมท่ีมีผลกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรใหบ้ริกำรแก่ประชำชนเป็นอยำ่งดี และให้
ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในกำรประเมินผลระดบัหน่วยงำนและบุคคล 
   
80  ก่อนสืบพยำน ให้คืนค่ำขึน้ศำลไม่เกนิอตัรำเท่ำไร 

 ตอบ หลกักำรคืนค่ำธรรมเนียมศำล (ค่ำข้ึนศำล) 
 ก่อนสืบพยำน ใหคื้นค่ำข้ึนศำลไม่เกิน 3 ใน 4 
 สืบพยำนไปบำ้งแลว้ ใหคื้นค่ำข้ึนศำลไม่เกินก่ึงหน่ึง 
 กำรคืนค่ำข้ึนศำลเป็นกรณีพิเศษ ใหคื้นค่ำข้ึนศำล 7 ใน 8 



 

 

  
 กรณีท้ิงฟ้อง หรือศำลสัง่จ  ำหน่ำยคดีในกรณีอ่ืนตำม ป.วิ.พ. 151 วรรคสำม 
  ก่อนสืบพยำน ใหคื้นค่ำข้ึนศำลไม่เกินก่ึงหน่ึง 
  สืบพยำนไปบำ้งแลว้ ใหคื้นค่ำข้ึนศำล 1 ใน 4 
 กำรคืนค่ำข้ึนศำลไม่วำ่ในกรณีใดๆ ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 200 บำท 
 
81  หมำยขังระหว่ำงสอบสวนและหมำยขังระหว่ำงพจิำรณำใช้แบบพมิพ์สีอะไร 

 ตอบ  หมำยอำญำตอ้งมีขอ้ควำม รูปแบบ ขนำดและสีตำมแบบพิมพข์องศำล ดงัน้ี 
 (1) หมำยจบั แบบพิมพ ์47 (สีเขียว) 
 (2) หมำยคน้ แบบพิมพ ์48 (สีขำว) 
 (3) หมำยขงัระหวำ่งสอบสวน แบบพิมพ ์49 (สีฟ้ำ) 
 (4) หมำยขงัระหวำ่งไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจำรณำ แบบพิมพ ์50 (สีเขียว) 
 (5) หมำยจ ำคุกและกกัขงัระหว่ำงอุทธรณ์ฎีกำ แบบพิมพ ์51 หมำยกกัขงัระหว่ำงอุทธรณ์ฎีกำ แบบ
พิมพ ์51 ทวิ หรือหมำยจ ำคุกระหวำ่งอุทธรณ์ฎีกำ แบบพิมพ ์51 ตรี (สีเหลือง) 
 (6) หมำยจ ำคุกและกกัขงัเม่ือคดีถึงท่ีสุด แบบพิมพ ์52 หมำยกกัขงัเม่ือคดีถึงท่ีสุด แบบพิมพ ์52 ทวิ 
หรือหมำยจ ำคุกเม่ือคดีถึงท่ีสุด แบบพิมพ ์52 ตรี (สีแดง) หมำยในขอ้ 6 น้ี สีของแผนกระดำษเป็นสีชมพ ู
 
82  ประกำศส ำนักงำนศำลยุติธรรม เร่ือง เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนศำลยุติธรรม มี

ทั้งหมดกีด้่ำน 

ตอบ  ประกำศส ำนักงำนศำลยุติธรรม เร่ือง เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนศำล
ยติุธรรม 
 1. ดำ้นควำมโปร่งใส 
 2. ดำ้นควำมพร้อมรับผดิ 
 3. ดำ้นควำมปลอดจำกกำรทุจริต 
 4. ดำ้นวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร 
 5. ดำ้นคุณธรรมในกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
 6. ดำ้นกำรส่ือสำรภำยในหน่วยงำน 
83  คณะกรรมกำรพจิำรณำกำรย้ำยข้ำรำชกำรมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำใด 

ตอบ  ใหส้ ำนกังำนศำลยติุธรรมแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรยำ้ยขำ้รำชกำรศำลยติุธรรมอยำ่ง
นอ้ย 1 คณะ ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอีกจ ำนวนไม่เกิน 4 คน (มี 5 คน) โดยมี 



 

 

  1)  ข้ำรำชกำรศำลยุ ติธรรมท่ีด ำรงต ำแหน่งประ เภทบริหำร  1  คน และผู ้แทน 
ท่ี ก.ศ. แต่งตั้ ง 1 คน เป็นกรรมกำร และผู ้อ  ำนวยกำรส ำนักกำรเจ้ำหน้ำท่ีหรือข้ำรำชกำรในส ำนัก 
กำรเจำ้หนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำร 
  2) มีหน้ำท่ีพิจำรณำและเสนอควำมเห็นเก่ียวกับกำรยำ้ยข้ำรำชกำรศำลยุติธรรมต่อ
เลขำธิกำรส ำนกังำนศำลยติุธรรมหรือบุคคลท่ีเลขำธิกำรส ำนกังำนศำลยติุธรรมมอบหมำย 
  3) คณะกรรมกำรใหมี้วำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 1 ปี 
 
  
84  ระยะเวลำกำรอุทธรณ์ค ำส่ังทำงวนัิยตำมระเบียบ ก.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์ มีระยะเวลำเท่ำใด 

ตอบ  กำรอุทธรณ์ตอ้งยืน่ภำยในก ำหนดระยะเวลำ ดงัน้ี 
  (1) 30 วัน นับแต่วันทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำสั่ง ท่ี เหตุแห่งกำรอุทธรณ์ ส ำหรับ 
ผูถู้กสัง่ลงโทษทำงวินยัหรือถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 
  (2) 90 วนันบัแต่วนัทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำสั่งท่ีเป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ หรือ 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีผูถู้กสัง่ลงโทษ หรือถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรถึงแก่ควำมตำยก่อนทรำบค ำสัง่ ส ำหรับทำยำทตำมขอ้ 4.2 
 
85  กำรอุทธรณ์ตำมระเบียบนีต้้องท ำอย่ำงไรและถึงใคร 

 ตอบ  กำรอุทธรณ์ตอ้งท ำเป็นหนังสือถึงประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรศำลยุติธรรมโดยใชถ้อ้ยค ำ
สุภำพ 
 
86  พนักงำนรำชกำรศำลยุติธรรมมีกีป่ระเภท 

 ตอบ  พนกังำนรำชกำรศำลยติุธรรม มี 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 (1) พนกังำนรำชกำรศำลยติุธรรมทัว่ไป 
 (2) พนกังำนรำชกำรศำลยติุธรรมพิเศษ 
 
 
87 คุณสมบัติของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ตำมข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำ ว่ำด้วยพื้นควำมรู้ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรจดทะเบียนและลบช่ือออกจำกทะเบียน ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ. 2554 มี

อย่ำงไรบ้ำง 

 ตอบ  ผูข้อจดทะเบียนผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัวตอ้งมีพื้นควำมรู้และคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  



 

 

 (1) เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำและมีประสบกำรณ์อนัเป็นประโยชน์แก่
กำรไกล่เกล่ียคดีไม่นอ้ยกว่ำ 3 ปี หรือเป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำมธัยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำและมี
ประสบกำรณ์ในกำรไกล่เกล่ียคดีไม่นอ้ยกวำ่ 5 ปี 
 (2) มีสัญชำติไทย 
 (3) มีอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 40 ปีบริบูรณ์ในวนัท่ียืน่ค  ำขอจดทะเบียนผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัว 
 (4) มีอธัยำศยั บุคลิกภำพ และควำมประพฤติเหมำะสมแก่กำรไกล่เกล่ียคดีครอบครัว 
 (5) เป็นผูเ้ล่ือมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุขดว้ย
ควำมบริสุทธ์ิใจ 
 (6) ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 (7) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรศำลยุติธรรมว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคลของส ำนกังำนศำลยติุธรรม 
 (8) ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวำ่งถูกสัง่พกัรำชกำรหรือถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก่้อน 
 (9) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 
 (10) ไม่เป็นกรรมกำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งท่ีรับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ี
ในพรรคกำรเมือง 
 (11) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 
 (12) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ  ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับควำมผดิท่ีไดก้ระท ำโดยประมำทหรือควำมผดิลหุโทษ 
 
88  ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ต้องมีอำยุเท่ำไร 
 ตอบ  มีอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 40 ปีบริบูรณ์ในวนัท่ียืน่ค  ำขอจดทะเบียนผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัว 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


