ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
วาดวยการไกลเกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกา ออกขอกําหนดวาดวยการไกลเกลี่ย ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในกรณีที่มีระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหปฏิบัติตามขอกําหนดนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในขอกําหนดนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“คดี” หมายความวา กระบวนพิจารณานับตั้งแตเสนอคําฟองตอศาล
“ผูรับผิดชอบราชการศาล” หมายความวา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธาน
ศาลอุทธรณภาค ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน ผูพิพากษาหัวหนาศาล
ผูทาํ การแทน หรือผูที่บุคคลดังกลาวมอบหมายใหดําเนินการตามขอกําหนดนี้ **
“ผูประนีประนอม” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจดําเนินการไกลเกลี่ย
ตามขอกําหนดนี้
“ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
“คณะกรรมการบริหารงานไกลเกลี่ยประจําศาล” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น
ตามหมวด ๑๐
“สํานักสงเสริมงานตุลาการ” หมายความวา สํานักสงเสริมงานตุลาการ สํานักงานศาล
ยุติธรรม **
“ผูอาํ นวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลยุติธรรมหรือ
ผูอาํ นวยการสํานักงานประจําศาลยุติธรรม
“ผูอํานวยการสํานักสงเสริมงานตุลาการ” หมายความวา ผูอาํ นวยการสํานักสงเสริมงาน
ตุลาการสํานักงานศาลยุติธรรม **
“ศูนยไกลเกลี่ยประจําศาล” หมายความวา ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจําศาลที่จัดตั้งขึ้น
ตามหมวด ๙
“หัวหนาศูนยไกลเกลี่ย” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรมที่ผูรับผิดชอบราชการศาล
มอบหมายใหรับผิดชอบงานของศูนยไกลเกลี่ยประจําศาล
** แกไขโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓

๒
“เจาหนาที่ศูนยไกลเกลี่ย” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการหรือ
ลูกจางที่ผูรับผิดชอบราชการศาลมอบหมายใหปฏิบัติงานในศูนยไกลเกลี่ยประจําศาล
ขอ ๕ ใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตามขอกําหนดนี้
หมวด ๒
การดําเนินการใหมีการไกลเกลี่ย
ขอ ๖ ในกรณีมีคดีขึ้นสูศาล หากผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาเห็นสมควร
หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอและคูความฝายอื่นตกลงใหมีการไกลเกลี่ยใหดําเนินการใหมีการไกล
เกลี่ยตามขอกําหนดนี้
ขอ ๗ ในการดําเนินการใหมีการไกลเกลี่ย ศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลอาจเชิญชวนหรือใหคํา
แนะนําแกคูความ ทนายความหรือผูท่เี กี่ยวของกับการไกลเกลี่ย การดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยและวิธีการ
รองขอใหมีการไกลเกลี่ย ตลอดจนขอมูลอื่นใดอันจะเปนประโยชนแกบุคคลดังกลาว
เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการไกลเกลี่ย ผูรับผิดชอบราชการศาลอาจประกาศกําหนดลักษณะ
หรือประเภทของคดีท่ใี หศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลดําเนินการเชิญชวนคูความใหเขารวมการไกลเกลี่ย ทั้งนี้
การกําหนดลักษณะหรือประเภทคดีดังกลาวไมเปนการจํากัดลักษณะหรือประเภทของคดีอ่นื ที่อาจดําเนินการ
ไกลเกลี่ยได
ขอ ๘ ในกรณีที่คูความประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ย คูความอาจแจงความประสงคตอศูนย
ไกลเกลี่ยประจําศาลหรือแถลงตอองคคณะผูพิพากษาในระหวางการพิจารณา
ขอ ๙ ในกรณีที่คูความฝายใดแจงความประสงคตอศูนยไกลเกลี่ยประจําศาล ใหเจาหนาที่
ศูนยไกลเกลี่ยหรือเจาหนาที่ท่ไี ดรับมอบหมายดําเนินการสอบถามความประสงคของคูความฝายอื่นหาก
คูความทุกฝายประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ย ใหเจาหนาที่ศูนยไกลเกลี่ยรายงานใหองคคณะผูพิพากษาหรือ
ผูรับผิดชอบราชการศาลทราบ ในกรณีนี้ ใหเจาหนาทีศ่ ูนยไกลเกลี่ยดําเนินการจัดใหมีการไกลเกลี่ยตาม
ขอกําหนดนี้ เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ขอ ๑๐ ในกรณีท่คี ูความฝายใดแถลงขอใหมีการไกลเกลี่ยตอองคคณะผูพิพากษาในระหวาง
การพิจารณา ใหองคคณะผูพิพากษาสอบถามคูความฝายอื่น หากคูความทุกฝายประสงคจะใหมีการ
ไกลเกลี่ยและองคคณะผูพิพากษาเห็นสมควร องคคณะผูพิพากษาอาจดําเนินการไกลเกลี่ยเองหรือมีคําสั่งให
ศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลดําเนินการจัดใหมีการไกลเกลี่ยตอไป ทั้งนี้ องคคณะผูพิพากษาอาจกําหนดระยะ
เวลาหรือเงื่อนไขอื่นใดเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยดวยก็ได
หมวด ๓
การไกลเกลี่ยโดยองคคณะผูพพิ ากษา
ขอ ๑๑ องคคณะผูพิพากษาอาจไกลเกลี่ยดวยตนเองหรือใหผูพิพากษาคนหนึ่งหรือหลายคน
ในองคคณะดําเนินการไกลเกลี่ยก็ได
ในการไกลเกลี่ยตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในหมวด ๔ สวนที่ ๔ ถึงสวนที่ ๖ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

๓
หมวด ๔
การไกลเกลี่ยโดยผูประนีประนอม
สวนที่ ๑
การแตงตั้งผูประนีประนอม
ขอ ๑๒ ในกรณีท่ตี องดําเนินการไกลเกลี่ย ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษา
อาจแตงตั้งผูประนีประนอมเพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไดใหผูประนีประนอมที่
ไดรับการแตงตั้งดําเนินการไกลเกลี่ยตามขอกําหนดนี้
ขอ ๑๓ การแตงตั้งขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการหรือลูกจางของ
สํานักงานศาลยุติธรรมคนหนึ่งหรือหลายคนที่ผูรับผิดชอบราชการศาลจัดใหเปนผูประนีประนอมเปนการ
เฉพาะในศาลนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูรับผิดชอบราชการศาลกําหนด
การแตงตั้งขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการหรือลูกจางคนหนึ่งหรือหลายคน
ที่รับราชการในศาลอื่นใหเปนผูประนีประนอมจะทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากผูนั้นและไดรับความ
เห็นชอบจากผูรับผิดชอบราชการศาลที่ผูนั้นรับราชการอยู
ขอ ๑๔ ในการแตงตั้งผูประนีประนอม ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาพึง
คํานึงถึงความเหมาะสมของบุคคลนั้นและความพอใจของคูความเทาที่จะพึงกระทําได
ขอ ๑๕ นอกจากการแตงตั้งผูประนีประนอมตามขอ ๑๓ การแตงตั้งบุคคลทีม่ ิไดขึ้นทะเบียนเปนผู
ประนีประนอมตามหมวด ๗ จะทําไดตอเมื่อคูความที่จะตองเขารวมในกระบวนการไกลเกลี่ยไดใหความ
ยินยอมและตกลงที่จะรับผิดชอบคาปวยการและคาใชจายของบุคคลเชนวานั้น ถามี
ขอ ๑๖ หากการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยจะเปนเหตุใหการพิจารณาคดีลา ชาเกินสมควร
ศาลอาจสั่งใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปพรอมกับการไกลเกลี่ยก็ได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของคูความทุก
ฝายเปนสําคัญ
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย ศาลอาจแตงตั้งใหศาลอื่นจัดใหมีการไกลเกลี่ยแทนก็ได
ทั้งนี้ จะตองไดรับความยินยอมจากศาลทีไ่ ดรับการแตงตั้ง
กรณีคูความประสงคจะใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ใหคูความลง
ลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความตอหนาผูพิพากษาในศาลที่ไดรับแตงตั้ง และใหผูพิพากษาในศาล
นั้นลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความพรอมบันทึกรายงานกระบวนพิจารณา แลวสงใหศาลเดิม
พิจารณาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
การจัดสงเอกสารระหวางศาล อาจดําเนินการทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นก็ได ทั้งนี้
เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสงเอกสารทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่นื ดังกลาว
ขอ ๑๘ ในกรณีท่กี ระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงเพราะเหตุคูความสามารถระงับขอพิพาทไดดวย
การถอนฟอง หรือขอใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามขอ ๓๕ (๑) ผูพิพากษาที่
ไดรับแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอมในคดีนั้นอาจไดรับมอบหมายใหเปนองคคณะผูพิพากษาที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็ได

๔
สวนที่ ๒
การเปดเผยขอเท็จจริงและการคัดคานผูประนีประนอม
ขอ ๑๙ เมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ผูประนีประนอมตองเปดเผยขอเท็จจริงซึ่งอาจเปนเหตุอนั ควร
สงสัยถึงความเปนกลางของตนใหคูความทราบโดยทันที
นับแตเวลาที่ไดรับการแตงตั้งและตลอดระยะเวลาที่กระบวนการไกลเกลี่ยยังไมสิ้นสุดหากปรากฏ
ขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งขึ้นภายหลังไดรับการแตงตั้ง ผูประนีประนอมตองเปดเผยขอเท็จจริงเชนวานั้นให
คูความทราบโดยทันที เวนแตจะไดแจงใหคูความทราบแลว
ขอ ๒๐ คูความอาจคัดคานผูประนีประนอมได หากปรากฏขอเท็จจริงซึ่งเปนเหตุอนั ควรสงสัย
ถึงความเปนกลางของผูประนีประนอม แตคูความจะคัดคานผูประนีประนอมซึ่งตนไดใหความยินยอมในการ
แตงตั้งมิได เวนแตคูความฝายนั้นไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูถงึ เหตุแหงการคัดคานในขณะที่ใหความยินยอม
ขอ ๒๑ คูความที่ประสงคจะคัดคานผูประนีประนอมตองแจงเหตุแหงการคัดคานใหผูรับผิดชอบ
ราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งผูประนีประนอมนั้นทราบกอนเริ่มกระบวนการไกลเกลี่ย หรือ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรูถงึ ขอเท็จจริงตามขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณีทงั้ นี้ตองกระทํากอนระบวนการ
ไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงตามขอ ๓๕
การที่ผูประนีประนอมถอนตัวไมถือวาเปนการยอมรับขอเท็จจริงตามที่คูความยกขึ้นคัดคาน
ในกรณีท่มี ีการคัดคาน ใหผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งผู
ประนีประนอมเปนผูพิจารณาและมีคําสัง่ ตามที่เห็นสมควร
สวนที่ ๓
การพนจากหนาที่ของผูประนีประนอม
ขอ ๒๒ ใหผูประนีประนอมพนจากหนาที่ในคดีท่ไี ดรับแตงตั้งในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ขอถอนตัวโดยไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่
แตงตั้ง
(๒) ถูกจําหนายชื่อออกจากทะเบียนผูประนีประนอมประจําศาล
(๓) ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งผูประนีประนอมมีคําสั่งถอดถอน
เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา
(ก) มีเหตุอนั ควรสงสัยถึงความเปนกลางในการทําหนาที่ผูประนีประนอม
(ข) บกพรองตอหนาที่หรือละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่ผปู ระนีประนอม
(ค) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกการเปนผูประนีประนอม
(ง) กระทําหรือละเวนกระทําการตามหนาที่ของผูประนีประนอม โดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอจนเปนเหตุใหคูความเสียหาย
(๔) เมื่อมีเหตุท่ผี ูประนีประนอมมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๑ (๖) (๙) (๑๐) และ (๑๑)
ขอ ๒๓ ในกรณีท่ผี ูประนีประนอมพนจากหนาที่ตามขอ ๒๒ ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองค
คณะผูพิพากษาที่แตงตั้งผูประนีประนอมอาจมีคําสั่งใหกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงหรือแตงตั้งผู
ประนีประนอมคนใหมกไ็ ด ทั้งนี้ ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาอาจแตงตั้งผูป ระนีประนอม
ที่พนจากหนาที่ไปตามขอ ๒๒ (๑) ใหทาํ หนาที่อกี ก็ได

๕
สวนที่ ๔
กระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ ๒๔ เมื่อมีการแตงตั้งผูประนีประนอมในคดีใดแลว การรับสงเอกสาร สํานวนคดีหรือการ
ติดตอใด ๆ ระหวางศาลกับผูประนีประนอมใหเปนไปตามที่ศาลนั้นกําหนด
ในกรณีท่ผี ูประนีประนอมประสงคจะศึกษาเอกสารในสํานวนคดีเพื่อประโยชนในการเตรียมตัว
ไกลเกลี่ย ใหเจาหนาที่ศูนยไกลเกลี่ยจัดเอกสารในสํานวนคดีใหแกผูประนีประนอมตามหลักเกณฑของศาลนั้น
หรือตามที่ศาลเห็นสมควร
ขอ ๒๕ คูความที่เปนบุคคลธรรมดาพึงเขารวมประชุมไกลเกลี่ยดวยตนเอง เวนแตมีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได คูความนั้นอาจแตงตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจและทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความเขารวมประชุมไกลเกลี่ยก็ได
คูความที่เปนนิติบุคคลพึงแตงตั้งตัวแทนที่มีอาํ นาจตัดสินใจและทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความเขารวมประชุมไกลเกลี่ย โดยทําเปนหนังสือสงตอเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ย เวนแตจะไดแตงตั้งผูมี
อํานาจทําสัญญาประนีประนอมยอมความไวในคดีแลว เมื่อเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยไดรับหนังสือแตงตั้ง
ตัวแทนแลว ใหตรวจสอบความถูกตองของผูมอบอํานาจและผูร ับมอบอํานาจและขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบ
ในกรณีท่หี นังสือมอบอํานาจมีขอบกพรองหรือมีขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบ ใหแจงใหผู
ประนีประนอมทราบ
ขอ ๒๖ ในกรณีท่คี ูความมิไดตกลงไวเปนอยางอื่น ผูประนีประนอมอาจกําหนดขั้นตอนหรือ
แนวทางในการดําเนินการไกลเกลี่ยตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงคดี ความประสงคของ
คูความ การปฏิบัติตอคูความอยางเปนธรรมและความตองการที่จะระงับขอพิพาทดวยความรวดเร็ว
กอนไกลเกลี่ย ใหผูประนีประนอมแจงขั้นตอนการไกลเกลี่ยใหคูความทราบวา ขอเสนอและคํา
แถลงเกี่ยวกับขอเท็จจริงในชั้นไกลเกลี่ย ศาลจะเก็บเปนความลับ คูความไมมีสิทธิใชอา งอิงไมวากรณีใด ๆ
และไมผูกมัดคูความหรือศาลใหตองปฏิบัติตาม และหากคดีไมสามารถตกลงกันไดกไ็ มมีผลตอการพิจารณา
และคําพิพากษาของศาล
ขอ ๒๗ เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมอาจใหคูความเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูล
เบื้องตนแหงขอพิพาท ตลอดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทตอผูประนีประนอมหรืออาจเสนอใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวางคูความก็ได
คูความอาจขอใหผูประนีประนอมดําเนินการตามความในวรรคกอนก็ได ในกรณีเชนวานี้ ผู
ประนีประนอมจะจัดใหมีการดําเนินการตามที่คูความขอหรือไมกไ็ ด
ขอ ๒๘ การไกลเกลี่ยจะทําดวยวิธีใด ณ วันเวลาและสถานที่ใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
แนวทางที่ศาลนั้นกําหนด โดยตองแจงใหคูความทุกฝายทราบ
ขอ ๒๙ เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมอาจอนุญาตใหเฉพาะแตตัวความฝายใด
ฝายหนึ่งหรือทุกฝายอยูในการประชุมไกลเกลี่ยก็ได ทั้งนี้ผูประนีประนอมตองแจงถึงการดําเนินการไกลเกลี่ย
นั้นใหคูความฝายที่มิไดเขารวมทราบดวย
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกตัวแทน ทนายความ ที่ปรึกษาของคูความหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่ผูประนีประนอมอนุญาตใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยดวย

๖
ขอ ๓๐ เมื่อผูประนีประนอมไดรับขอมูลอันเกี่ยวกับขอพิพาทจากคูความฝายหนึ่งผูประนีประนอม
อาจเปดเผยสาระของขอมูลนั้นใหแกคูความอีกฝายหนึ่งทราบ เวนแตขอมูลที่คูความไดใหไวโดยหามมิให
เปดเผย
ขอ ๓๑ กระบวนการไกลเกลี่ยใหดําเนินการเปนการลับ และไมใหมีการบันทึกรายละเอียดของ
การไกลเกลี่ยไว เวนแตคูความจะตกลงกันใหบันทึกรายละเอียดของการไกลเกลี่ยทั้งหมดหรือแตบางสวนโดย
คูความเปนผูออกคาใชจายก็ได
ขอ ๓๒ ผูประนีประนอมอาจจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความใหแกคูความ หรือจะให
ทนายความของคูความหรือเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยเปนผูจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความใหกไ็ ด
ในกรณีท่เี จาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยไมไดเปนผูจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นผู
ประนีประนอมอาจขอใหเจาหนาที่ประจํา ศูนยไกลเกลี่ยชวยตรวจสอบวาขอตกลงหรือการประนีประนอม
ยอมความกันนั้นเปนการฝาฝนตอกฎหมายหรือไมกไ็ ด
เพื่อประโยชนในการประนีประนอมยอมความ คูความอาจขอใหองคคณะผูพิพากษาใหความเห็น
เกี่ยวกับจํานวนคาทนายความที่เหมาะสมเพื่อใหคูความกําหนดไวในสัญญาประนีประนอมยอมความ หากองค
คณะผูพิพากษาเห็นสมควร จะใหความเห็นดังกลาวก็ได
หากการจัดทําสัญญาดังกลาวมีคาใชจายที่คูความตองรับผิดชอบ ผูประนีประนอมจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากคูความทุกฝายกอนและคูความตกลงรับผิดชอบในคาใชจายนั้นแลว
ขอ ๓๓ ผูประนีประนอมจะตองดํา เนินการไกลเกลี่ยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบ
ราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งกําหนด
หากผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งเห็นสมควรหรือผูประนีประนอม
รองขอ ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งอาจขยายระยะเวลาในการดําเนินการ
ไกลเกลี่ยออกไปอีกก็ได ถาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนของคูความทุกฝายและมิไดทํา
ใหการพิจารณาพิพากษาคดีลาชาเกินสมควร
ในกรณีท่คี ูความฝายหนึ่งฝายใดดําเนินการไกลเกลี่ยโดยมีลักษณะประวิงคดีใหชักชาใหผู
ประนีประนอมรายงานใหผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งทราบโดยเร็ว
ขอ ๓๔ ผูประนีประนอมตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑใด ๆ
เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยเพื่อใหการไกลเกลี่ยเปนไปดวยความเรียบรอยโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของคูความ
สวนที่ ๕
การสิ้นสุดแหงกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ ๓๕ ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง
(๑) คูความตกลงระงับขอพิพาทดวยการถอนฟอง หรือขอใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
(๒) คูความฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคใหทาํ การไกลเกลี่ยอีกตอไป
(๓) คูความไมสามารถระงับขอพิพาทไดภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
(๔) ผูประนีประนอมเห็นวาการดําเนินการไกลเกลี่ยตอไปจะไมเปนประโยชนแกคดี
(๕) ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งเห็นวาการดําเนินการไกลเกลี่ย
ตอไปจะไมเปนประโยชนแกคดี

๗
ขอ ๓๖ เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง ใหผูประนีประนอมรายงานผลของการไกลเกลี่ยให
ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาทราบเพื่อดําเนินการตอไปโดยเร็ว
ในกรณีท่คี ูความตกลงระงับขอพิพาทเพียงบางสวน หรือตกลงรับขอเท็จจริงบางประการและ
ยินยอมนําขอตกลงเชนวานัน้ ไปใชอางอิงในการพิจารณาพิพากษาของศาลได ใหผูประนีประนอมจัดทําบันทึก
ขอตกลงและรายงานใหผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาทราบ
สวนที่ ๖
การรักษาความลับของขอมูลในการไกลเกลี่ย
ขอ ๓๗ ในกรณีท่คี ูความไมไดตกลงไวเปนอยางอื่น ใหรักษาขอมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทเปนความลับ เวนแตเปนการใชเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติหรือบังคับใหเปนไปตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ
ขอ ๓๘ หามมิใหคูความที่เขารวมในการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งผูท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการไกลเกลี่ย นําความลับไปอางอิง หรือนําสืบเปนพยานหลักฐานในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาของศาลหรือเพื่อดําเนินการอื่นใดไมวาจะนําไปใชในรูปแบบใด เกี่ยวกับ
เรื่องดังตอไปนี้
(๑) ความประสงคหรือความเต็มใจของคูความในการขอเขารวมในการไกลเกลี่ย
(๒) ความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับขอพิพาทของคูความ
ในการไกลเกลี่ย
(๓) การยอมรับหรือขอความที่กระทําโดยคูความในการไกลเกลี่ย
(๔) ขอเสนอใด ๆ ที่เสนอโดยผูประนีประนอม
(๕) ขอเท็จจริงที่ไดแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจที่จะยอมรับขอเสนอในการไกลเกลีย่
(๖) เอกสารที่จัดทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะใชหรือใชในการไกลเกลี่ยโดยเฉพาะ
อนึ่งพยานหลักฐานใดที่ใชในการไกลเกลี่ย หากเปนพยานหลักฐานที่นําสืบไดอยูแลวใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาของศาล หรือเพื่อดําเนินการอื่นใด ยอมไมตองหามตามความ
ในวรรคหนึ่ง
ขอ ๓๙ การขอใหศาลมีคําสั่งใหสงเอกสารหรือหมายเรียกใหบุคคลใดมาเปดเผยความลับหรือ
พยานหลักฐานที่กาํ หนดไวในขอ ๓๘ วรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตเปนการกระทําเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติ
หรือบังคับใหเปนไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
สวนที่ ๗
คาปวยการและคาใชจาย
ขอ ๔๐ ผูประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนตามหมวด ๗ ใหมีสิทธิไดรับคาปวยการและคาใชจายตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกําหนด
สําหรับการไกลเกลี่ยคดีท่ดี ําเนินการในศาลอื่นที่ไดรับแตงตั้ง ใหเบิกจายจากศาลที่ไดรับแตงตั้ง
นั้น

๘
ผูประนีประนอมซึ่งเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจางของ
สํานักงานศาลยุติธรรมไมมีสิทธิไดรับคาปวยการตามขอกําหนดนี้
ขอ ๔๑ ในกรณีท่มี ีการแตงตั้งบุคคลซึ่งไมมีชื่ออยูในทะเบียนผูประนีประนอมประจําศาลตามขอ
๑๕ และมีคาใชจายหรือคาปวยการของบุคคลนั้น ใหคูค วามรับผิดชอบคาใชจายและคาปวยการดังกลาวฝาย
ละกึ่งหนึ่ง เวนแตคูความจะตกลงกันเปนอยางอื่น ทั้งนี้ การวางเงินประกันคาใชจายและคาปวยการใหนํา
ความในขอ ๔๒ วรรคสองถึงวรรคสี่มาใชโดยอนุโลม
ขอ ๔๒ ในกรณีท่ผี ูประนีประนอมเห็นวาจะตองวาจางบุคคลภายนอกใหดําเนินการอยางใด ๆ อัน
จะเปนประโยชนแกการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมจะดําเนินการเชนวานั้นไดตอเมื่อคูความตกลงที่จะ
รับผิดชอบในคาใชจายดังกลาวแลว
ใหเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยจัดใหมีบันทึกความตกลงของคูความที่จะรับผิดชอบคาใชจาย
ตามวรรคหนึ่งแลวใหคูความลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยใหคูความวางเงินประกันคาใชจายไวกอนตาม
จํานวนและภายในระยะเวลาที่กาํ หนด หากปรากฏวาเงินประกันคาใชจายที่ไดวางไวไมเพียงพอเจาหนาที่
ประจําศูนยไกลเกลี่ยอาจใหคูความวางเงินประกันคาใชจายเพิ่มเติมก็ได
หากคูความฝายใดฝายหนึ่งไมวางเงินประกันคาใชจายใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดและ
คูความอีกฝายหนึ่งไมยินยอมวางเงินประกันแทน ใหระงับการดําเนินการวาจางบุคคลภายนอกไวจนกวาจะได
มีการวางเงินประกันครบถวนแลว การระงับการดําเนินการดังกลาวไมเปนเหตุใหกระบวนการไกลเกลี่ยยุติลง
เมื่อดําเนินการดังกลาวเสร็จสิ้นแลว หากปรากฏวามีเงินประกันคาใชจายเหลืออยู ใหคืนแก
คูความแตละฝายตามสวนที่ไดวางเงินประกันคาใชจายไว
หมวด ๕
การไกลเกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ
ขอ ๔๓ นอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้ ใหนําความในหมวด ๒ ถึงหมวด ๔ มาใชบังคับกับการ
ไกลเกลี่ยคดีชั้นอุทธรณดวยโดยอนุโลม
*ขอ ๔๔ เพื่อประโยชนในการดําเนินการไกลเกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ หรือศาลชั้นตนที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้น อาจเชิญชวนใหคูความเขารวม
การไกลเกลี่ยคดีชั้นอุทธรณกไ็ ด
คูความที่ประสงคจะขอใหมีการไกลเกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ ใหแจงความประสงคตอศูนยไกลเกลี่ย
ประจําศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ หรือศาลชั้นตนที่พิจารณาพิพากษา
คดีนั้นก็ได
การไกลเกลี่ยคดีชั้นอุทธรณอาจดําเนินการที่ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ หรือศาลชั้นตนก็ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินการไกลเกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ ศาลอุทธรณ ศาล
อุทธรณภาค หรือศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ อาจกําหนดหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติมก็ไดเทาที่ไมขัด
กับขอกําหนดนี้
* แกไขโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๔

๙
*ขอ ๔๕ ในกรณีที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลวและมีการอุทธรณ แตยังไมไดสงสํานวน
ไปยังศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ หากคูความประสงคใหมีการไกลเกลี่ย
ผูรับผิดชอบราชการศาลชั้นตนอาจมีคําสั่งใหดําเนินการไกลเกลี่ยไปกอนและแจงใหศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณ
ภาค หรือศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษทราบ แมตอมาจะไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษแลว ก็ใหดําเนินการไกลเกลี่ยตอไปไดเวนแตศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
*ขอ ๔๖ ในกรณีที่ดําเนินการไกลเกลี่ยที่ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาคหรือศาล
อุทธรณคดีชํานัญพิเศษ อาจแตงตั้งผูประนีประนอมเอง หรือมอบหมายใหผูรับผิดชอบราชการศาลชั้นตนเปน
ผูแตงตั้งผูประนีประนอมก็ได
หากศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ไดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่
จะทําหนาที่ผูประนีประนอมในศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษไวใหผูรับผิดชอบ
ราชการศาลชั้นตนแตงตั้งผูประนีประนอมจากบัญชีดังกลาว หากศาลอุทธรณศาลอุทธรณภาค หรือศาล
อุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ไมไดจัดทําบัญชีดังกลาวไวหรือไดจัดทําไวแตบุคคลที่อยูในบัญชีรายชื่อไมอาจไป
ปฏิบัติหนาที่ในคดีท่จี ะตองดําเนินการไกลเกลี่ยได ผูรับผิดชอบราชการศาลชั้นตนอาจแตงตั้งผูประนีประนอม
จากบัญชีรายชื่อของศาลชั้นตนก็ได
คาปวยการและคาใชจายของผูประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนตามหมวด ๗ สําหรับการไกลเกลี่ยคดี
ชั้นอุทธรณท่ดี ําเนินการในศาลชั้นตน ใหเบิกจายจากศาลชั้นตน
*ขอ ๔๗ ในกรณีที่ดําเนินการไกลเกลี่ยที่ศาลชั้นตน หากคูความประสงคจะใหศาลอุทธรณ ศาล
อุทธรณภาค หรือศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ มีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความใหคูความลง
ลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความตอหนาผูพพิ ากษาในศาลชั้นตนที่ผูรับผิดชอบราชการศาลชั้นตน
มอบหมาย และใหผูพิพากษาในศาลชั้นตนลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความพรอมทํารายงาน
กระบวนพิจารณา แลวรีบดําเนินการจัดสงเอกสารตาง ๆ ไปยังศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ เพื่อพิจารณาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยเร็ว
*ขอ ๔๘ ในกรณีท่คี ูความประสงคจะใหศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ มีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นตนอาจสงรายงานกระบวนพิจารณาและ
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทาํ ขึ้นตามขอ ๔๗ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของไปยังศาลอุทธรณศาลอุทธรณ
ภาค หรือศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ โดยทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่นื และหากศาลอุทธรณ ศาล
อุทธรณภาค หรือศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเห็นควร ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาคหรือศาลอุทธรณคดี
ชํานัญพิเศษ อาจจัดสงคําพิพากษาตามยอมในคดีดังกลาวไปยังศาลชั้นตนทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
อื่น ทั้งนี้ เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสงเอกสารทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่นื
ดังกลาวก็ได
หมวด ๖
การไกลเกลี่ยคดีชั้นฎีกา
ขอ ๔๙ ใหนําความในหมวด ๕ มาใชบังคับแกการไกลเกลี่ยคดีชั้นฎีกาดวยโดยอนุโลม
* แกไขโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๔

๑๐
หมวด ๗
ทะเบียนผูประนีประนอม
สวนที่ ๑
การขึ้นทะเบียน
ขอ ๕๐ ใหเลขาธิการจัดใหมีทะเบียนผูประนีประนอมขึ้นโดยใหคํานึงถึงความจําเปนของแตละ
ศาล
กรอบอัตราผูประนีประนอมที่แตละศาลเสนอขอใหขึ้นทะเบียนตามหมวดนี้ ใหเปนไปตาม
ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ ๕๑ ผูขอขึ้นทะเบียนผูประนีประนอมตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
(๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบการณในการทํางานมาไมนอยกวา
หาป หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานสาขาตาง ๆ อันจะเปนประโยชนแกการไกล
เกลี่ยไมนอยกวาสิบป
(๓) เปนผูผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกลี่ยที่สํานักงานศาลยุติธรรมจัดหรือ
รับรอง
(๔) มีประสบการณปฏิบัติงานดานการไกลเกลี่ยในศาลหรือในสํานักสงเสริมงานตุลาการ
สํานักงานศาลยุติธรรม ไมนอยกวาสิบคดี **
(๕) เปนผูมีความพรอมที่จะอุทศิ เวลาปฏิบัติหนาที่ผูประนีประนอมประจําศาล
(๖) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๗) ไมเปนผูประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทํากิจการใดอันอาจกระทบกระเทือนถึงการ
ปฏิบัติหนาที่ผูประนีประนอมประจําศาลหรืออาจเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แหงสถาบันศาล
ยุติธรรม
(๘) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(๙) ไมเปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๑๐) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม
(๑๒) ไมเปนผูพิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

** แกไขโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๕

๑๑
*ขอ ๕๑/๑ ผูขอขึ้นทะเบียนผูประนีประนอมซึ่งเคยเปนขาราชการตุลาการ จะตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๑ โดยมีประสบการณในการพิจารณาพิพากษาคดีมาแลวไมนอยกวาหาป
ทั้งนี้ ใหยกเวนคุณสมบัติตามขอ ๕๑ (๓) และ (๔)
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกผูขอขึ้นทะเบียนผูประนีประนอมซึ่งเคยเปนขาราชการศาล
ยุติธรรมที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยมาแลวไมนอยกวาสิบป
ในการแนบหลักฐานตามขอ ๕๒ ของผูขอขึ้นทะเบียนตามขอนี้ สํานักสงเสริมงานตุลาการอาจจัด
ใหใชเอกสารรับรองอยางอื่นแทนก็ได
ขอ ๕๒ ใหผูขอขึ้นทะเบียนยื่นคําขอขึ้นทะเบียนผูประนีประนอมตอผูอาํ นวยการ พรอมแนบ
หลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(๓) สําเนาแสดงคุณวุฒิ
(๔) สําเนาหลักฐานรับรองการผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกลี่ย
(๕) หลักฐานการรับรองจํานวนคดีท่ไี ดปฏิบัติงานดานการไกลเกลี่ย
(๖) หนังสือรับรองประสบการณในการทํางาน
ในกรณีผูท่เี คยมีชื่ออยูในทะเบียนผูประนีประนอมแลวและประสงคจะขอขึ้นทะเบียนอีกอาจขอใช
เอกสารหลักฐานเดิมก็ได
ใหผูอํานวยการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะตองหามและเอกสารหลักฐานของผูขอขึ้นทะเบียน
แลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานไกลเกลี่ยประจําศาลเพื่อกลั่นกรองและทําความเห็นเบื้องตนเสนอตอ
ผูรับผิดชอบราชการศาล หากผูรับผิดชอบราชการศาลพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมใหดําเนินการเสนอชื่อ
บุคคลดังกลาวเพื่อขึ้นทะเบียนตามหมวดนี้
ในกรณีท่มี ีผูขอขึ้นทะเบียนหลายคนเกินกวากรอบอัตราผูประนีประนอมที่กาํ หนดตามขอ ๕๐
วรรคสองและผูขอขึ้นทะเบียนเหลานั้นมีคุณสมบัติและความเหมาะสมใกลเคียงกัน ใหผูรับผิดชอบราชการ
ศาลพิจารณาผูท่มี ีความพรอมที่จะอุทศิ เวลาปฏิบัติหนาที่ผูประนีประนอมกอน
ขอ ๕๓ ใหผูอํานวยการรวบรวมรายชื่อผูขอขึ้นทะเบียนที่ผูรับผิดชอบราชการศาลเห็นควรให
ไดรับการเสนอชื่อจัดสงไปยังสํานักสงเสริมงานตุลาการไมนอยกวาเกาสิบวัน กอนวันที่ทะเบียนสิ้นผลตามขอ
๕๕ **
การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูประนีประนอมเพิ่มเติมใหทาํ ไดเฉพาะเทาที่จําเปน
เพื่อประโยชนแกราชการศาลที่ยังไมมีผูประนีประนอมที่ไดรับการขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานในศาลนั้นหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได โดยใหผูอาํ นวยการดําเนินการตามขอ ๕๒ วรรคสามโดยอนุโลม

* เพิ่มเติมโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๖
** แกไขเพิ่มเติมโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗

๑๒
ขอ ๕๔ ใหผูอาํ นวยการสํานักสงเสริมงานตุลาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ แลวทํา
ความเห็นเบื้องตนเสนอเลขาธิการ **
ในการพิจารณาใหขึ้นทะเบียนบุคคลใดเปนผูประนีประนอมใหเปนดุลพินิจของเลขาธิการคํา
วินิจฉัยของเลขาธิการใหเปนที่สุด
ขอ ๕๕ ใหทะเบียนผูประนีประนอมสิ้นผลลงทุกสองปนับแตวันจัดทําทะเบียนโดยไมตองคํานึงวา
ผูมีชื่อในทะเบียนไดรับการขึ้นทะเบียนไว ณ เวลาใด
การที่ทะเบียนผูประนีประนอมสิ้นผลตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการแตงตัง้ ผูประนีประนอมใน
คดีท่ไี ดดําเนินการไปแลวและใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป เวนแตผูรับผิดชอบราชการศาลหรือ
องคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ใหผูไดรับการแตงตั้งดังกลาวมีสิทธิไดรับคาปวยการและ
คาใชจายตามระเบียบทีก่ าํ หนด
ในกรณีท่กี ารจัดทําทะเบียนใหมไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ทะเบียนเดิมไดสิ้นผลใหถือวา
บุคคลในทะเบียนเดิมยังคงเปนผูประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนอยูจนกวาทะเบียนใหมจะแลวเสร็จ
ขอ ๕๖ ผูท่เี คยมีชื่ออยูในทะเบียนผูประนีประนอมแลวและไมไดเปนผูท่เี คยถูกจําหนายชื่อออก
จากทะเบียนผูประนีประนอมเพราะเหตุใด ๆ นอกเหนือจากการลาออกอาจขอขึ้นทะเบียนไดอกี
ในการพิจารณาเสนอชื่อผูท่เี คยมีชื่ออยูในทะเบียนผูประนีประนอมเพื่อขึ้นทะเบียนอีกให
ผูรับผิดชอบราชการศาลพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวในรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนที่ผาน
มาวาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ อุทศิ เวลามาปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ประพฤติตนและดํารงตน
ในฐานะผูประนีประนอมอยางเหมาะสมหรือไม และตองไดทําหนาที่ไกลเกลี่ยไมนอยกวาปละยี่สิบคดี
ขอ ๕๗ เพื่อประโยชนแกคูความในการแตงตั้งผูป ระนีประนอม หากผูรับผิดชอบราชการศาล
เห็นสมควร อาจจัดใหมีบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงคจะทําหนาที่ผูประนีประนอมเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยใน
ศาล บุคคลในบัญชีรายชื่อดังกลาวอาจเปนผูประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนอยูหรือไมก็ไดบุคคลในบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหมีจํานวนไมเกินสี่เทาของกรอบอัตรากําลังผูประนีประนอมที่กาํ หนดใหสําหรับศาลนั้นตามขอ ๕๐
วรรคสอง
ในการจัดทําบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหคํานึงถึงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูประนีประนอม
ที่จะขึ้นทะเบียนตามขอ ๕๑ รวมทั้งประวัติและความประพฤติ ความพรอมที่จะอุทศิ เวลาปฏิบัตหิ นาที่ผู
ประนีประนอม ความรูและประสบการณ ตลอดจนความตอเนื่องในการทํางานและการพัฒนาทักษะในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทของบุคคลที่จะจัดใหอยูในบัญชีรายชื่อดังกลาว ในการนี้ผูรับผิดชอบราชการศาลอาจจะ
ดําเนินการตรวจสอบประวัติและความประพฤติตามความเหมาะสม
ในการพิจารณาจัดใหบุคคลใดอยูในบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนดุลพินิจของผูรับผิดชอบราชการ
ศาลโดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานไกลเกลี่ยประจําศาล
ขอ ๕๘ ใหบัญชีรายชื่อตามขอ ๕๗ มีวาระคราวละหนึ่งป
การที่บัญชีรายชื่อดังกลาวครบวาระไมกระทบถึงการแตงตั้งผูประนีประนอมในคดีท่ไี ดดําเนินการ
ไปแลวและใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป เวนแตคูความจะตกลงกันเปนอยางอื่นหรือผูรับผิดชอบ
ราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
* แกไขเพิ่มเติมโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๘

๑๓
สวนที่ ๒
การจําหนายชื่อออกจากทะเบียน
ขอ ๕๙ ใหเลขาธิการจําหนายชื่อผูประนีประนอมออกจากทะเบียนผูประนีประนอม เมื่อปรากฏ
ขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๑
(๔) ขาดการปฏิบัติหนาที่ตามที่กาํ หนดถึงสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) มีคําสั่งถอดถอนตามขอ ๒๒ (๓)
(๖) กระทําผิดหรือฝาฝนตอจริยธรรมของผูประนีประนอม ตามขอ ๖๑ อยางรายแรง
ขอ ๖๐ ในกรณีท่ปี รากฏขอเท็จจริงตามขอ ๕๙ (๑) และ (๒) ใหผูอาํ นวยการทํารายงานเสนอตอ
ผูรับผิดชอบราชการศาลเพื่อเสนอใหเลขาธิการพิจารณาจําหนายชื่อโดยเร็ว
ในกรณีท่ปี รากฏขอเท็จจริงตามขอ ๕๙ (๓) ถึง (๖) ใหผูอํานวยการตรวจสอบขอเท็จจริงและรับ
ฟงคําชี้แจงของผูประนีประนอมที่เกี่ยวของ เสร็จแลวใหทาํ รายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานไกล
เกลีย่ ประจําศาลเพื่อพิจารณาและทําความเห็นเบื้องตนเสนอตอผูรับผิดชอบราชการศาล
ในกรณีท่ผี ูรับผิดชอบราชการศาลเห็นวามีเหตุตามวรรคสองใหเสนอเลขาธิการพิจารณาจําหนาย
ชื่อโดยเร็ว แตถาเห็นวาขอเท็จจริงดังกลาวเปนการกระทําผิดหรือฝาฝนตอจริยธรรมของผูประนีประนอมอยาง
ไมรายแรงหรือมีเหตุอ่นื ใดอันสมควร ผูรับผิดชอบราชการศาลอาจตักเตือนผูประนีประนอมประจําศาลนั้นเปน
ลายลักษณอักษร และใหรายงานเลขาธิการทราบก็ได
หมวด ๘
จริยธรรมสําหรับผูประนีประนอม
ขอ ๖๑ ผูประนีประนอมตองปฏิบัติและดํารงตนตามประมวลจริยธรรมที่คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมกําหนด
หมวด ๙
ศูนยไกลเกลี่ยประจําศาล
ขอ ๖๒ ใหมีศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลตามความจําเปน เพื่อดําเนินงานไกลเกลี่ยของศาลใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับสนุนการนําวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกโดยเฉพาะ
การไกลเกลี่ยมาใชอยางแพรหลาย
ขอ ๖๓ ใหศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลมีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเพื่อใหมีการไกลเกลี่ยตามที่ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษา
มอบหมายหรือมีคําสั่ง
(๒) สงเสริมและเผยแพรวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก โดยเฉพาะการไกลเกลี่ย
(๓) จัดทําสารบบและสํานวนคดีไกลเกลี่ย

๑๔
(๔) จัดทําและรายงานขอมูลและสถิติเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกลี่ยของศาล ตลอดจนการ
ประเมินผลการดําเนินงานไกลเกลี่ยของศาล
(๕) จัดทําบัญชีผูประนีประนอมและประสานงานกับผูประนีประนอม
(๖) รวบรวมผลการปฏิบัติงานของผูประนีประนอม
(๗) ประสานงานกับหนวยงานอื่นเกี่ยวกับการดําเนินวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่ผูรับผิดชอบราชการศาลมอบหมาย
ขอ ๖๔ ในกรณีท่ศี าลใดยังไมมีตําแหนงหัวหนาศูนยและเจาหนาที่ศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลให
ผูรับผิดชอบราชการศาลแตงตั้งหรือมอบหมายใหขาราชการศาลยุติธรรมคนหนึ่งทําหนาที่เปนหัวหนาศูนย
ไกลเกลี่ยประจําศาลเพื่อรับผิดชอบดูแลงานตาง ๆ ของศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลใหเปนไปโดยเรียบรอย และ
อาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหขาราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการหรือลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรม
คนหนึ่งหรือหลายคนเปนเจาหนาที่ศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลเพื่อชวยเหลือและดําเนินงานตาง ๆ ของศูนยไกล
เกลี่ยประจําศาล
หมวด ๑๐
คณะกรรมการบริหารงานไกลเกลี่ยประจําศาล
ขอ ๖๕ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนางานไกลเกลี่ยของศาลอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ใหผูรับผิดชอบราชการศาลแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานไกลเกลี่ยประจําศาลโดย
ประกอบดวยบุคคลจากขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนหาคนแตไมเกินเกาคนตามที่ผูรับผิดชอบ
ราชการศาลเห็นสมควร
ขอ ๖๖ ใหคณะกรรมการบริหารงานไกลเกลี่ยประจําศาลมีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูรับผิดชอบราชการศาลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนางานไกล
เกลี่ยของศาล
(๒) กําหนดและวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ตลอดจนกิจกรรมและการดําเนินงานไกลเกลี่ย
ของศาล โดยความเห็นชอบของผูรับผิดชอบราชการศาล
(๓) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูรับผิดชอบราชการศาลเกี่ยวกับประเภทของคดีท่ใี หศูนย
ไกลเกลี่ยประจําศาลสนับสนุนเปนพิเศษใหมีการไกลเกลี่ย
(๔) กลั่นกรองและใหความเห็นเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนผูประนีประนอม
(๕) กลั่นกรองและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงคจะทําหนาที่
ผูประนีประนอมตามขอ ๕๗ วรรคสาม
(๖) พิจารณาและทําความเห็นเกี่ยวกับการจําหนายชื่อผูประนีประนอมออกจากทะเบียนตาม
ขอ ๖๐ วรรคสอง
(๗) ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
และการดําเนินงานตาง ๆ ที่กําหนดไว
(๘) ศึกษาและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับงานไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาล พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
และความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาและการปรับปรุงการดําเนินงาน
(๙) ดําเนินการอื่นใดตามที่ผูรับผิดชอบราชการศาลมอบหมาย

๑๕
ขอเสนอแนะ คําแนะนํา และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานไกลเกลี่ยของศาลใดที่จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาระบบงานไกลเกลี่ยของศาลยุติธรรมทั้งหลาย ใหแจงใหสํานักสงเสริมงานตุลาการ
ทราบ **
ขอ ๖๗ คณะกรรมการบริหารงานไกลเกลี่ยประจําศาลอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
หมวด ๑๑
บทเฉพาะกาล
ขอ ๖๘ ในวาระเริ่มแรก ใหถือวาทะเบียนผูประนีประนอมที่จัดทํา ขึ้นตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนทะเบียนผูประนีประนอมตาม
ขอกําหนดนี้และใหมีผลตอไปจนกระทั่งครบระยะเวลาตามระเบียบดังกลาว
ในกรณีท่ที ะเบียนผูประนีประนอมตามวรรคหนึ่งครบระยะเวลาและสิ้นผลกอนที่การจัดทํา
ทะเบียนผูประนีประนอมตามขอกําหนดนี้จะแลวเสร็จ ใหถือวาทะเบียนผูประนีประนอมตามวรรคหนึ่ง
ดังกลาวใชบังคับตอไปจนกวาการจัดทําทะเบียนผูประนีประนอมตามขอกําหนดนี้จะแลวเสร็จ
หากวันที่ทะเบียนผูป ระนีประนอมครบระยะเวลาสองปไมตรงกับวันสิ้นปปฏิทิน เลขาธิการอาจ
กําหนดใหทะเบียนผูประนีประนอมสิ้นผลในวันสิ้นปปฏิทนิ ก็ได
ขอ ๖๙ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําขอ ๕๑ (๑๒) มาใชบังคับภายในเจ็ดป นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สบโชค สุขารมณ
ประธานศาลฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๗๓ ก
* แกไขเพิ่มเติมโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๙

