
 
 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิรรม 
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

Regulations of  the Judicial Administration Commission 
on Mediation B.E. 2544 

          โดยที่การไกล เกลี่ยขอพิพาทเปนการระงับขอพิพาทที่ เปน
ประโยชนตอคูความและกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมในขณะเดียวกัน 
เพราะการไกลเกลี่ยนอกจากจะเปนผลใหการดําเนินคดีเสร็จสิ้นไปไดโดย
ความรวดเร็วและประหยัดแลว ยังเปนผลใหขอพิพาทระงับลงดวยความ
พอใจของคูความอันมีสวนในการรักษาความสัมพันธที่ดีของคูความดวย 
ประกอบกับปริมาณขอพิพาทที่เขาสูกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องอันเปนผลใหปริมาณคดีที่คางอยูในระหวางการ
พิจารณาสูงขึ้นเปนลําดับ การไกลเกลี่ยจึงเปนทางเลือกที่สําคัญที่ศาล
ยุติธรรมตองนํามาปรับใชเพื่อประโยชนในการระงับขอพิพาทที่ขึ้นสูศาล 
การสงเสริมใหมีการใชวิธีการไกลเกลี่ยอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
จําเปนตองมีหลักเกณฑและวิธีการที่เปนมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนแกผูเกี่ยวของทุกฝายและเพื่อใหมีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน ควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยองคคณะ
ผูพิพากษาและผูประนีประนอม จึงจําเปนตองออกระเบียบนี้ 

          It is generally accepted that mediation is a dispute 
settlement mechanism that concurrently benefits both 
parties in dispute and the proceedings of the Court of 
Justice. Mediation brings about not only early settlement 
with less financial costs but also satisfactory resolution of 
disputes that preserves good relationship between the 
parties.  In addition, the numbers of disputes filed with the 
Court have constantly increased which results in the 
incessant increase of court backlogs.  Mediation, hence, 
becomes a crucial alternative that the Court of Justice 
employs for the purpose of settling disputes filed with the 
Court.  However, to ensure efficiency and suitability, 
standardized criteria and procedures are required.  In order 
for all related parties to have clear understanding and 
standardized criteria, there should be a criteria and 
procedure for mediation by judges and mediators. It is, 
therefore, essential to issue these regulations. 
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

    By virtue of Article17 (1) of the Judicial 
Administration Act B.E. 2543, the Judicial Administration 
Commission (“JAC”) hereby prescribes the following: 

 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วา
ดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๔๔” 

Article 1. These regulations shall be called the 
“Regulations of the Judicial Administration Commission on 
Mediation B.E.2544”. 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
Article 2. These regulations shall come into force from 
the date hereof. 

ขอ ๓ ในระเบยีบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น Article 3. Unless the context otherwise requires, in these 
regulations, 

 “คดี” หมายความวา คดีแพง หรือคดีอื่นใดที่อาจระงับพิพาทไดดวย
การตกลงกันของคูความ 

    “Case” means a civil case or any other case in which a 
dispute can be settled by a mutual agreement between the 
disputing parties; 

 “ผูรับผิดชอบราชการศาล” หมายความวา ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน 
ผูพิพากษาหัวหนาศาลชั้นตน และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมาย
จากบุคคลดังกลาวใหดําเนินการตามระเบียบนี้ดวย 

    “Chief of the Court” means  the President of the 
Supreme Court, the President of the Court of Appeal, the 
Presidents of the Regional Courts of Appeal, and the Chief 
Judges of the Courts of First Instance, and includes the 
persons designated by such persons for execution of these 
regulations; 

 “ผูประนีประนอม” หมายความวา ผูพิพากษา ขาราชการศาล
ยุติธรรม บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอม
เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยใหคูความไดประนีประนอมกันตาม
ระเบียบนี ้

    “Mediator” means a judge, a court official, a person 
or a group of persons duly appointed as mediator to assist 
the Court in mediating disputes under these regulations; 
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 “ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลา
การศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓” 

    “Judiciary Officer” means a judiciary officer in the 
Court of Justice under the Act on Judicial Service of the 
Court of Justice B.E. 2543; 

 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม     “Secretary-General” means the Secretary-General of 
the Office of the Judiciary. 
 

ขอ ๔ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับระเบียบนี้ 

Article 4. The Secretary-General shall be in charge of 
these regulations and shall have the authority to interpret 
and make decisions for issues pertaining to the execution of 
these regulations. 
 

หมวด ๑ CHAPTER 1 

การไกลเกลีย่โดยองคคณะผูพิพากษา Mediation by Judges in Quorum 

ขอ ๕ องคคณะผูพิพากษายอมมีอํานาจไกลเกลี่ยคดีตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง 

Article 5. The judges in quorum shall have the authority 
to mediate disputes under the Civil Procedure Code. 

 การดําเนินการอยางใด ๆ ตามระเบียบนี้ ยอมไมกระทบตออํานาจ
ขององคคณะผูพิพากษาในการไกลเกลี่ยคดีของตน 

    Any action performed under these regulations shall 
have no effect on the authority of the judges in quorum in 
mediating disputes under their responsibilities. 

หมวด ๒ CHAPTER 2 

การไกลเกลีย่โดยผูประนีประนอม Mediation by Mediators 

สวนที่ ๑ PART 1 

การแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของผูประนีประนอม Appointment and Removal of Mediators 
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ขอ ๖ เมื่อมีคดีขึ้นสูศาล ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษา
อาจแตงตั้งผูพิพากษา ขาราชการศาลยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผูใดผู
หนึ่งหรือหลายคนเปน ผูประนีประนอมเพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ย
คดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหผูประนีประนอมที่ไดรับการ
แตงตั้งนั้นดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทไปตามระเบียบนี้ 

Article 6. When a case is filed with the Court, the Chief of 
the Court or the judges in quorum may appoint one or more 
judges, court officials or outside persons to be mediators to 
assist the Court in mediating the dispute.  In such case, the 
mediator so appointed shall mediate the dispute in 
accordance with these regulations. 

ขอ ๗ เมื่อผูรับผิดชอบราชการศาลเห็นสมควรหรือโดยไดรับแจงจากองค
คณะผูพิพากษา ผูรับผิดชอบราชการศาลอาจแตงตั้งผูพิพากษาคนหนึ่ง
หรือหลายคนในศาลเปนผูประนีประนอมก็ได 

Article 7. If considering appropriate or being advised by the 
judges in quorum, the Chief of the Court may appoint one 
or more judges in the Court as mediator. 

 ในกรณีที่ผูรับผิดชอบราชการศาลจัดใหมีผูพิพากษาคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูประนีประนอมเปนการเฉพาะในศาลนั้น องคคณะผูพิพากษา
อาจแตงตั้งผูประนีประนอมตามวิธีการที่ผูรับผิดชอบราชการศาลกําหนดก็ได 

 ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาอาจแตงตั้งให
ขาราชการศาลยุติธรรมคนหนึ่งหรือหลายคนในศาลนั้นเปนผูประนีประนอม
ก็ได 

        In the case where the Chief of the Court has 
particularly appointed one or more judges as mediator in 
such Court, the judges in quorum may appoint the mediator 
under the rules and procedures given by the Chief of the 
Court. 
        The Chief of the Court or the judges in quorum may 
appoint one or more court officials as mediators. 

 “ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํานักงานศาล
ยุติธรรมที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูประนีประนอม ไมมีสิทธิไดรับคาปวยการ
และคาใชจายตามระเบียบนี้” 

          The Judiciary Officers and the employees of the 
Office of the Judiciary appointed as mediator are not 
entitled to remunerations and expenses under these 
regulations. 
 

ขอ ๘ ในกรณีที่กระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามขอ ๒๔(๑) ผู
พิพากษาที่ได รับแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอมในคดี นั้น อาจได รับ
มอบหมายใหเปนองคคณะผูพิพากษาที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็ได 

Article 8. If the mediation process comes to an end 
pursuant to Article 24 (1), the judges appointed as mediator 
for such particular case may be appointed as the judges in 
quorum having the authority to try and adjudicate such case. 
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ขอ ๙ การแตงตั้งบุคคลภายนอกคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูประนีประนอม 
ผู รับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผู พิพากษาพึงคํานึงถึงความ
เหมาะสมของผูประนีประนอมและความพอใจของคูความทุกฝายเทาที่พึง
จะกระทําได ในกรณีที่ประสงคจะแตงตั้งบุคคลที่มิไดขึ้นทะเบียนเปนผู
ประนีประนอม ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาจะแตงตั้ง
บุคคลเชนวานั้นไดเมื่อคูความที่จะตองเขารวมในกระบวนการไกลเกลี่ยได
ใหความยินยอมและตกลงที่จะรับผิดชอบในคาใชจายของบุคคลเชนวานั้น
แลว 

Article 9. To appoint one or more outside persons as 
mediator, the Chief of the Court or the judges in quorum 
shall take into consideration the suitability of such persons 
and satisfaction of all parties concerned.  In case where the 
persons to be appointed are not registered mediator, the 
Chief of the Court or the judges in quorum shall appoint 
such persons only if the disputing parties who are going to 
take part in the mediation process consent to such 
appointment and have agreed to bear the expenses for such 
persons. 

ขอ ๑๐ หากการแตงตั้งผูประนีประนอมจะเปนเหตุใหการพิจารณาคดีไม
ติดตอกันหรือตองลาชาจนเกินสมควร ศาลอาจสั่งใหดําเนินกระบวน
พิจารณาไปพรอมกับการไกลเกลี่ยก็ได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของ
คูความทุกฝายเปนสําคัญ 

Article 10. If the appointment of mediator shall interrupt or 
unduly delay the court proceeding, the Court may order that 
the court proceeding and the mediation be carried out 
concurrently, taking into account the interest of all disputing 
parties. 
 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ผูประนีประนอมจะตองเปดเผยขอมูลอัน
เกี่ยวกับสวนไดเสียหรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูความทุกฝายให
คูความทราบโดยทันท ี

Article 11. After being appointed, the mediator shall 
immediately disclose their personal interests in, or 
connection with, any of the disputing parties. 
 

ขอ ๑๒ ในกรณีดังตอไปนี้ ใหผูประนีประนอมพนจากหนาที่ Article 12. A mediator shall vacate office upon the 
occurrence of any of the following events: 

(๑) เมื่อผูประนีประนอมถูกจําหนายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ (1) his or her name has been removed from the register of 
mediators; 

(๒) ศาลมีคําสั่งถอดถอนผูประนีประนอมเมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาผู
ประนีประนอมนั้น 

(2) the Court has issued an order of removal due to the fact 
that such mediator: 
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 (ก) กระทําการใด ๆ ในฐานะเปนผูแทนหรือกระทําการใดแทน
คูความ 

(a) has acted as a representative or on behalf of any of 
the disputing parties; or 

 (ข) มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับคูความฝายใดอันอาจกระทบกับ
ความเปนกลางในการไกลเกลี่ย 

(b) has had interest in, or connection with, any of the 
disputing parties, which may adversely affect their 
neutrality in the mediation process; 

(๓) ศาลมีคําสั่งถอดถอนเนื่องจากกระทําการบกพรองตอหนาที่ หรือละเลย
ไมปฏิบตัิตามหนาที่ 

(3) the Court has issued an order of removal because the 
mediator fails to properly discharge his or her duties or 
refrain from carrying out his or her duties. 

ขอ  ๑๓ เ มื่อผูประนีประนอมพนจากหนาที่แลว ศาลอาจมีคําสั่ งให
กระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงหรือแตงตั้งผูประนีประนอมคนใหมก็ได 

Article 13. After a mediator has vacated office, the Court 
may order termination of the mediation process, or 
appointment of a new mediator. 

 ในกรณีที่ผูประนีประนอมพนจากหนาที่เพราะเหตุตามขอ ๑๒ (๑) 
และ (๒) ถาคูความประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยตอไปโดยผูประนีประนอม
คนเดิม ศาลอาจใหผูประนีประนอมนั้นดําเนินการไกลเกลี่ยตอไปก็ได 

          If the mediator has vacated office under Article 12 (1) 
or (2) and the disputing parties   intend to have the 
mediation process carried out by such mediator, the Court 
may allow such mediator to continue the mediation process. 
 

สวนที่ ๒ PART 2 

กระบวนการไกลเกลีย่ Mediation Process 

ขอ ๑๔ เมื่อศาลมีคําสั่งแตงตั้งผูประนีประนอมแลว การรับสงเอกสาร 
สํานวนคดี หรือการติดตอใด ๆ ระหวางศาลกับผูประนีประนอมใหเปนไป
ตามที่ศาลนั้นกําหนด 

Article 14. After the Court has appointed a mediator, the 
delivery and receipt of documents, case files and other 
correspondences between the Court and the mediator shall 
be done as prescribed by the Court.                  
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ขอ ๑๕ คูความที่เปนบุคคลธรรมดาควรเขารวมประชุมการไกลเกลี่ยดวย
ตนเอง ทั้งนี้ อาจแตงตั้งผูแทนเขารวมประชุมดวยก็ได 

Article 15. A disputing party who is a natural person 
should personally attend the mediation process.  However, 
he or she may also appoint a representative to take part in 
the mediation. 

 ถาคูความเปนนิติบุคคล คูความนั้นอาจแตงตั้งผูแทนที่มีอํานาจ
ตัดสินใจเขารวมประชุม การแตงตั้ งใหกระทําเปนหนังสือยื่นตอผู
ประนีประนอม 

 A disputing party who is a juristic person may appoint 
a representative authorized to make a decision to take part 
in the mediation process.  In such case, the appointment 
shall be made in writing submitted to the mediator. 
 

ขอ ๑๖ กอนเริ่มการไกลเกลี่ย ใหผูประนีประนอมจัดใหคูความลงลายมือ
ชื่อ ตกลงเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยและยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบนี้
เปนลายลักษณอักษร 

Article 16. Prior to commencement of the mediation 
process, the mediator shall have the disputing parties sign a 
written instrument to evidence that they have agreed to enter 
into the mediation process and comply with these 
regulations. 

 
ขอ ๑๗ ผูประนีประนอมอาจหารือกับคูความ เพื่อพิจารณากําหนดขั้นตอน
หรือแนวทางในการดําเนินการไกลเกลี่ยกอนเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยก็
ได 

Article 17. The mediator may discuss with the disputing 
parties for determination of ground rules prior to 
commencement of the mediation process. 

 
ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมอาจใหคูความเสนอ
ขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท ตลอดจนขอเสนอในการระงับ
ขอพิพาทตอผูประนีประนอม หรืออาจเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ดังกลาวระหวางคูความก็ได 

Article 18. For the benefit of mediation, the mediator may 
request the disputing parties to provide the factual account 
or preliminary information of the dispute, as well as the 
proposal for dispute resolution, or propose that such 
information be shared between the disputing parties. 

 คูความอาจขอใหผูประนีประนอมดําเนินการตามความในวรรคกอน
ก็ได ในกรณีเชนวานี้ผูประนีประนอมจะจัดใหมีการดําเนินการตามที่คูความ
ขอหรือไมก็ได 

  The disputing parties may request the mediator to take 
any action under paragraph one.  In such case, the mediator 
may or may not perform the requested action. 
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ขอ ๑๙ การไกลเกลี่ยจะกระทําดวยวิธีใด ณ วันเวลา และสถานที่ใด ให
เปนไปตามที่ผูประนีประนอมกําหนด แตผูประนีประนอมจะตองแจงให
คูความทุกฝายทราบถึงการดําเนินการไกลเกลี่ยที่คูความฝายหนึ่งฝายใด
มิไดเขารวมใหคูความฝายนั้นทราบดวย 

Article 19. The mediator shall fix the method, date, time 
and place for mediation, and shall notify all parties 
concerned, including the absent parties, of the mediation 
process carried out in their absence. 

ขอ ๒๐ ในการไกลเกลี่ยตอหนาคูความ ถาผูประนีประนอมเห็นเปนการ
จําเปนเพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมอาจอนุญาตใหเฉพาะ
แตตัวคูความทั้งสองฝายหรือเพียงแตฝายใดฝายหนึ่งอยูในการประชุมการ
ไกลเกลี่ยก็ได 

Article 20.  In the mediation carried out in the presence of 
disputing parties, if the mediator considered appropriate for 
the benefit of mediation, the mediator may allow all or any 
of the disputing parties themselves to be present at a 
mediation process. 

     ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูแทน ผูรับมอบอํานาจ ที่ปรึกษา
ของคูความหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ผูประนีประนอมอนุญาตใหเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยดวย 

          The provision of paragraph one shall apply to 
representatives, attorneys-in-fact, advisers or any other 
persons permitted by the mediator to participate in the 
mediation process. 
 

ขอ ๒๑ กระบวนการไกลเกลี่ยใหดําเนินการเปนการลับ โดยไมมีการบันทึก 
รายละเอียดของการไกลเกลี่ยไว ไมวาบันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือ
บันทึกในรูปแบบของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น เวนแตคูความจะตกลงกันใหบันทึกการดําเนินการ
ไกลเกลี่ยทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง โดยคูความเปนผูออกคาใชจายก็ได 

Article 21. The mediation process shall be conducted in 
camera, with no record of the details of the mediation 
process, whether in writing or in electronic or other 
information technology media, except that the disputing 
parties have agreed to keep the mediation process on record 
in full or in part, at their own expenses. 

ขอ ๒๒ เมื่อผูประนีประนอมเห็นสมควร ผูประนีประนอมอาจจัดใหมีการยก
รางสัญญาประนีประนอมยอมความใหแกคูความก็ได ในกรณีที่การยกราง
สัญญาดังกลาวมีคาใชจายที่คูความตองเปนผูจาย ผูประนีประนอมจะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากคูความทุกฝาย และคูความตกลง
รับผิดชอบในคาใชจายนั้นแลว 

Article 22.  If considering appropriate, the mediator may 
have a compromise agreement drafted for the disputing 
parties.  If the drafting of such agreement will incur any cost 
to the disputing parties, the mediator shall so do only upon 
the consent of all parties concerned and the agreement of 
the disputing parties to bear such cost. 
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ขอ ๒๓ ผูประนีประนอมจะตองดําเนินการไกลเกลี่ยใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ผูแตงตั้งกําหนด เมื่อเห็นสมควรหรือผูประนีประนอมรองขอผู
แตงตั้งอาจขยายระยะเวลาในการดําเนินการไกลเกลี่ยออกไปอีกก็ไดถาเห็น
วาคูความใกลจะบรรลุความตกลงในการระงับขอพิพาทแลว 

Article 23. The mediator shall complete the mediation 
process within such time frame as fixed by the person who 
has appointed him or her. If considering appropriate, or if 
the mediator request, the appointing person may extend the 
time frame for such mediation process in case where such 
person considers that the disputing parties are close to a 
settlement. 

 หากผูประนีประนอมเห็นวา คูความฝายหนึ่งฝายใดดําเนินการไกล
เกลี่ยโดยมีลักษณะประวิงคดีใหชักชา ใหผูประนีประนอมรายงานใหผู
แตงตั้งทราบโดยเร็ว 

    If considering that any of the disputing party carries 
on the mediation in such a way to delay the court 
proceedings, the mediator shall report such matter to the 
appointing person without delay. 
 

สวนที่ ๓ PART 3 

การสิ้นสุดแหงกระบวนการไกลเกลีย่ Termination of Mediation Process 
 

ขอ ๒๔ ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง Article 24. The mediation process shall be terminated in 
the following events: 

(๑) คูความสามารถระงับขอพิพาทไดดวยการถอนฟอง หรือขอใหศาลมีคํา
พิพากษาตามสัญญาประนปีระนอมยอมความ 

   (1)  the disputing parties have settled the dispute by 
withdrawing the case or request the court to render a 
judgment on agreed terms;  

(๒) คูความฝายใดฝายหนึ่งถอนตัวจากการไกลเกลี่ย    (2) any of the disputing parties has withdrawn himself or 
herself from the mediation process;  

(๓) ผูประนีประนอมไมอาจดําเนินการไกลเกลี่ยใหเปนผลสําเร็จไดภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนดไว 

   (3) the mediator could not successfully complete the 
mediation process within the given time frame;  
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(๔) ผูประนีประนอมเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีไกล
เกลี่ย 

   (4) the mediator considers that the dispute could not be 
settled by mediation; 

(๕) ศาลเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีไกลเกลี่ย หรือการ
ไกลเกลี่ยไมเปนประโยชนแกคดีอีกตอไป 

   (5) the Court considers that the dispute could not be settled 
by mediation or that the mediation is no longer beneficial 
for the case. 

ขอ ๒๕ เมื่อกระบวนการไกลเกลีย่สิ้นสุดลง ใหผูประนีประนอมแจงผลของ
การไกลเกลี่ยใหศาลทราบเพื่อดําเนินการตอไปโดยเรว็ 

Article 25. After the mediation process is terminated, the 
mediator shall report the results of the mediation process to 
the Court without delay for further proceedings. 

 ในกรณีที่คูความตกลงระงับขอพิพาทเพียงบางสวน หรือตกลงรับ
ขอเท็จจริงบางประการ และยินยอมใหนําขอตกลงเชนวานั้นไปใชอางอิงใน
กระบวนพิจารณาของศาลได ก็ใหผูประนีประนอมจัดทําบันทึกขอตกลงและ
แจงใหศาลทราบดวย 

        If the disputing parties have agreed to settle the 
dispute only in part or accept some matters of fact, and 
agreed that such agreement may be used in the court 
proceedings, the mediator shall prepare the record of such 
agreement and inform the Court of such agreement. 

 
สวนที่ ๔ PART 4 

การเก็บรักษาความลับ Confidentiality 
 

ขอ ๒๖ เวนแตคูความจะตกลงกันเปนอยางอื่น คูความและบุคคลที่
เกี่ยวของตกลงที่จะเก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการไกลเกลี่ย และตกลงที่จะไมนําขอเท็จจริงและการดําเนินการใน
การไกลเกลี่ยไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 
ของศาล ไมวาในสํานวนคดีที่ทําการไกลเกลี่ยหรือคดีอื่น หรือในกระบวน
พิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ 

Article 26. Unless agreed otherwise, the disputing parties 
and all persons concerned shall keep the facts that they 
become aware of in the mediation process confidential, and 
shall by no means make use of such facts and the mediation 
process as evidence in the court proceedings neither in such 
particular case nor any other case, nor in the arbitration 
proceedings. 
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 ขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งใหหมายรวมถึง การติดตอระหวางคูความ 
หรือขอเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกลี่ย ขอเท็จจริงที่เปน
เนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการเจรจาตกลงในกระบวนการไกลเกลี่ย 
ขอเท็จจริงที่คูความอีกฝายหนึ่งไดยอมรับหรือปฏิเสธในกระบวนการไกล
เกลี่ย ความเห็นหรือขอเสนอใด ๆ ซึ่งไดเสนอโดยคูความอีกฝายหนึ่งใน
กระบวนการไกลเกลี่ย ความเห็นหรือขอเสนอใด ๆ ซึ่งไดเสนอโดยผู
ประนีประนอม 

  The facts as described in paragraph one shall include 
communications made between the disputing parties, the 
facts in relation to the mediation process, the facts that are 
the contents or details of negotiations made in the mediation 
process, the facts admitted or denied by either party in the 
mediation process, any comment or proposal made by either 
party in the mediation process, and any comment or 
proposal made by the mediator. 

สวนที่ ๕ PART 5 

การขึ้นทะเบยีนผูประนีประนอม Registration of Mediators 

ขอ ๒๗ ใหเลขาธิการจัดใหมีทะเบียนผูประนีประนอมขึ้น โดยใหคํานึงถึง
ความจําเปนและความตองการของศาล และแจงใหศาลตางๆ ทราบ  

Article 27. The Secretary-General shall make a register of 
mediators available, taking into account the necessity and 
need of the Court, and shall notify the courts of the register. 
 

ขอ ๒๘ ผูขอขึ้นทะเบียนผูประนีประนอมจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 

Article 28. The applicant to be a registered mediator shall 
possess the qualifications and without the prohibitions, as follow:  

(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบการณในการ
ทํางานมาไมนอยกวา ๕ ป หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานในสาขา
ตางๆ อันจะเปนประโยชนแกการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมนอยกวา ๑๐ ป 

(1) having educational background not lower than 
bachelor’s degree and   having working experience not less 
than 5 years or having experience in the fields that may be 
beneficial to mediation work not less than 10 years; 

(๒) เปนผูผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่
สํานักงานศาลยุติธรรมจัด หรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่สถาบันอื่นจัด 
โดยสํานักงานศาลยุติธรรมใหการรับรองและมีประสบการณปฏิบัติงานดาน
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลหรือศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทสํานักระงับขอ
พิพาทมาไมนอยกวา ๑๐ คดี 

(2) having attended the training course on mediation 
techniques or methodologies organized by the Office of the 
Judiciary or any training course of similar nature organized 
by any other organizations as approved by the Office of the 
Judiciary, and having mediation experience in the Court or 
the Mediation Center of the Alternative Dispute Resolution 
Office for not less than 10 cases; 
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(๓) มีอายุไมต่ํากวายีส่ิบหาปบริบูรณ (3) being not less than 25 years of age; 

(๔) ไมเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 

(4) not being a Judiciary Officer under the law on the 
judicial service of the Court of Justice; 

(๕) ไมเปนผูมีประวตัิเสื่อมเสีย (5) not having an inappropriate personal record; 

(๖) ไมเปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไร
ความสามารถ 

(6) not being a person adjudged incompetent or quasi-
incompetent by the court; and  

(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตใน
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(7) not having been sentenced to imprisonment by a final 
judgment except for negligence or petty offenses.  
 

ขอ ๒๘/๑ ใหผูรับผิดชอบราชการศาลเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
ขอ ๒๘ ซึ่งประสงคจะขอขึ้นทะเบียนตามแบบที่กําหนดตอเลขาธิการ 
พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ 

Article 28/1. The Chief of the Court shall nominate the 
persons having the qualifications as required under Article 
28 who wish to become registered  mediators, using the pre-
defined form, to the Secretary-General together with the 
following evidence: 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน (1) copy of house registration; 

(๒) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือสาํเนาบัตรขาราชการ (2) copy of identification card or civil servant card; 

(๓) สําเนาแสดงคุณวุฒิ (3) copy of educational certificate; 

(๔) สําเนาหลักฐานรับรองการผานการอบรมและผลงานการปฏิบัติงานตาม
ขอ ๒๘(๒) 

(4) copy of training certificate or evidence of work records 
as required under Article 28(2); and 

(๕) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ (5) letter of consent of nominated persons.  

          ใหผู อํานวยการสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม 
ตรวจสอบเอกสารตางๆ แลวทําความเห็นเบื้องตนเสนอเลขาธิการ 

          The Director of the Alternative Dispute Resolution 
Office, Office of the Judiciary, shall examine all the 
documents as listed above and make preliminary opinion 
proposed to the Secretary-General. 
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ขอ ๒๘/๒  ในการเสนอรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนตามขอ ๒๘/๑ ใหดําเนินการ
ภายในเดือนตุลาคมของปกอนขึ้นทะเบียน เวนแตเปนการขึ้นทะเบียนครั้ง
แรก หรือการเพิ่มรายชื่อผูขึ้นทะเบียน 

Article 28/2. Nomination of persons to become registered  
mediators under Article 28/1 shall be made by October of 
the year prior to the year of registration except for the first 
registration or addition of nominated persons for 
registration.  

          ผูรับผิดชอบราชการศาลอาจเสนอชื่อบุคคลที่พนจากทะเบียนเพราะ
เหตุทะเบียนสิ้นผลลง เปนผูประนีประนอมก็ได โดยไมตองยื่นหลักฐานตาม
ขอ ๒๘/๑ เวนแตหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 

          The Chief of the Court may re-nominate the persons 
who have been removed from the register of mediators as a 
result of the expiration of such register.  In such case, the 
documents listed in Article 28/1 are not required except the 
letter of consent of nominated persons. 
 

ขอ ๒๙ ใหทะเบียนผูประนีประนอมสิ้นผลลงทุกสองปนับแตวันจัดทํา
ทะเบียน โดยไมตองคํานึงวาผูมีชื่อในทะเบียนไดรับการขึ้นทะเบียนไว ณ 
เวลาใด 

Article 29. The register of mediators shall expire at the end 
of every two-year period after such register has been 
prepared, regardless of the date on which the mediators 
have been registered. 

 ในการจัดทําทะเบียนครั้งแรก ถาวันสิ้นผลตามวรรคหนึ่งไมตรง
กับวันสิ้นปใหถือเอาวันสิ้นปแหงปปฏิทินนั้นเปนวันสิ้นผล 

  For the first register, if the expiration date as 
mentioned in paragraph one does not fall on the last date of 
the relevant year, the register shall then expire on the last 
day of the relevant calendar year. 

 การสิ้นผลของทะเบียนรายชื่อ ไมกระทบถึงการแตงตั้งผู
ประนีประนอมที่ไดดําเนินการไปกอนแลว และใหผูไดรับการแตงตั้งนั้น
ปฏิบตัิหนาทีต่อไป กับใหมีสิทธิไดรับคาใชจายตามที่กาํหนดไวในระเบียบนี ้

  The expiration of the register of mediators shall by no 
means affect the appointment of the mediators prior to the 
expiration.  Hence, such mediators shall continue to 
discharge their duties and be entitled to expenses provided 
by these regulations. 

          กอนทะเบียนสิ้นผลลง เลขาธิการอาจพิจารณาเพิ่มรายชื่อขึ้น
ทะเบียนอีกก็ได หากมีความจําเปนและเปนความตองการของศาลที่ยังไมมีผู
ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานในศาลนั้น หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได” 

          Prior to the expiration of the register of  mediators, 
the Secretary-General may consider adding more  registered 
mediators if it is necessary and needed by the court not 
having any registered mediator or the court whose existing 
registered  mediators are  unable to discharge their duties. 
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ขอ ๓๐ เมื่อทะเบียนผูประนีประนอมสิ้นผลลง ใหเลขาธิการจัดทําทะเบียน
ใหมทันที ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

Article 30. After the register of mediators becomes 
expired, the Secretary-General shall forthwith prepare a new 
register.  In such case, the provisions of Article 27 shall 
apply mutatis mutandis. 
 

ขอ ๓๑ ใหเลขาธิการจําหนายชื่อผูประนีประนอมออกจากทะเบียนเมื่อ
ปรากฏขอเท็จจริงตอไปนี้ 

Article 31. The Secretary-General shall remove the name 
of a mediator from the register upon any of the following 
events: 

(๑) ตาย  (1) death;  

(๒) ลาออก  (2) resignation;  

(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๒๘  (3) becoming disqualified or possessing any of the 
prohibitions under Article 28;  

(๔) ศาลมีคําสั่งถอดถอนตามขอ ๑๒ (๓) หรือปรากฏขอเท็จจริงวาผู
ประนีประนอมประพฤติตนไมเหมาะสม กระทําหรือละเวนกระทําการตาม
หนาที่ของผูประนีประนอมโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอจนเปนเหตุให
คูความเสียหาย 

 (4) being dismissed by order of the Court under Article 12 
(3), being found of having behaved improperly, or having 
performed or omitted to perform his or her duty on purpose 
or by negligence to cause damage to the disputing parties.  

ขอ ๓๒ ผูประนีประนอมจะตอง Article 32. A mediator shall:  

(๑) เตรียมการไกลเกลี่ย  (1) prepare for the mediation process;  
 

(๒) ชวยเหลือสนับสนุนการเจรจาระหวางคูความ แนะนาํแนวทางแกปญหา
เพื่อการยุติขอพิพาท 

(2) facilitate the negotiation between the disputing parties, 
and give suggestions as to the resolution of the dispute;  
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(๓) ไมออกความเห็นในลักษณะใด ๆ ที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท 
เวนแต คูความจะไดตกลงกันใหผูประนีประนอมออกความเห็นเชนวานั้น 

(3) not give any opinion in such a way as to adjudge the 
dispute unless the disputing parties agree that the mediator 
may give such opinion; and  

(๔) ไมขมขู บังคับ หรือใชอิทธิพลในทางใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนตอ
ความสมัครใจในการระงับขอพิพาทของคูความ 

(4) not threaten, compel or pressurize the disputing parties 
in such a manner that may adversely affect their own free 
will to settle the dispute.  

ขอ ๓๓ ผูประนีประนอมจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ รวมทั้ง
ประกาศ ขอบังคับ จริยธรรม หรือหลักเกณฑอยางใด ๆ ที่ออกตามระเบียบ
นี้ เพื่อใหการไกลเกลี่ยเปนไปดวยความเรียบรอย โดยคํานึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของคูความ 

Article 33. To properly carry out mediation in best interest 
of the disputing parties, the mediator shall discharge his or 
her duties in accordance with the regulations, notifications, 
ethics or other guidelines issued hereunder. 

ขอ ๓๔ ผูประนีประนอมไมตองรับผิดตอคูความในการกระทําใด ๆ ที่ได
ดําเนินการไปเพื่อการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทเวนแตการกระทําหรอืละ
เวนการกระทําของผูประนีประนอมเปนไปโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงจนเปนเหตุใหคูความเสียหาย 

Article 34.  No mediator shall be liable to the disputing 
parties for any action in the mediation process and 
resolution of the dispute, except that such action has been 
performed on purpose or by gross negligence to cause 
damage to the disputing parties. 

สวนที่ ๖ PART 6 

คาปวยการและคาใชจาย Remuneration and Expenses 

ขอ ๓๕ ผูประนีประนอมที่ไดรับการแตงตั้งจากทะเบียนผูประนีประนอม 
ยอมมีสิทธิไดรับคาปวยการและคาใชจายตามหลักเกณฑและวิธีการที่
เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 

Article 35. A registered mediator who is appointed as a 
mediator in a case shall be entitled to remuneration and 
expenses under the rules and procedures prescribed by the 
Secretary-General with the approval of the Judicial 
Administration Commission. 
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ขอ  ๓๖ ในกรณีที่ มีการแตงตั้งบุคคลที่ไม มีชื่ออยู ในทะเบียนเปนผู
ประนีประนอม ใหคูความรับผิดชอบในคาใชจายและคาปวยการของผู
ประนีประนอมฝายละกึ่งหนึ่ง เวนแตคูความจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

Article 36. In case where a person who is not in the register 
of mediators is appointed as mediator, each of the disputing 
parties shall be equally responsible for the remuneration and 
expenses unless the parties agreed otherwise. 
 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่ผูประนีประนอมเห็นวาจะตองวาจางบุคคลภายนอกให
ดําเนินการอยางใด  ๆ  อันจะเปนประโยชนแกการไกล เกลี่ย  ใหผู
ประนีประนอมดําเนินการเชนวานั้นไดตอเมื่อ คูความตกลงที่จะรับผิดชอบ
ในคาใชจายดังกลาวแลว 

Article 37. If the mediator considers that the service of a 
third party is required for the benefit of the mediation, he or 
she shall acquire such service only when the disputing 
parties have agreed to bear the cost for such service. 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ Given on the 23rd day of August 2001. 

(นายธวัชชัย พิทักษพล) 

ประธานกรรมการบริหารศาลยุตธิรรม 

(Thawatchai Pitakphol) 
Chairperson of the Judicial Administration Commission 

 


