๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนการระงับขอพิพาทที่เปนประโยชนตอคูความและ
กระบวนพิ จ ารณาของศาลยุ ติ ธ รรมในขณะเดี ย วกั น เพราะการไกล เ กลี่ ย นอกจากจะเป น ผลให
การดําเนินคดีเสร็จสิ้นไปไดโดยความรวดเร็วและประหยัดแลว ยังเปนผลใหขอพิพาทระงับลงดวย
ความพอใจของคูความอันมีสวนในการรักษาความสัมพันธที่ดีของคูความดวย ประกอบกับปริมาณ
ขอพิพาทที่เขาสูกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องอันเปนผลใหปริมาณคดี
ที่คางอยูในระหวางการพิจารณาสูงขึ้นเปนลําดับ การไกลเกลี่ยจึงเปนทางเลือกที่สําคัญที่ศาลยุติธรรม
ตองนํามาปรับใชเพื่อประโยชนในการระงับขอพิพาทที่ขึ้นสูศาล การสงเสริมใหมีการใชวิธีการไกลเกลีย่
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจําเปนตองมีหลักเกณฑและวิธีการที่เปนมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อให
เกิดความชัดเจนแกผูเกี่ยวของทุกฝายและเพื่อใหมีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ควรกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยองคคณะผูพิพากษาและผูประนีประนอม จึงจําเปนตอง
ออกระเบียบนี้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“คดี” หมายความวา คดีแพง หรือคดีอื่นใดที่อาจระงับพิพาทไดดวยการตกลงกัน
ของคูความ
“ผูรับผิดชอบราชการศาล” หมายความวา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ
ประธานศาลอุ ท ธรณ ภ าค อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ต น ผู พิ พ ากษาหั ว หน า ศาลชั้ น ต น และให
หมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาวใหดําเนินการตามระเบียบนี้ดวย
“ผูประนีประนอม” หมายความวา ผูพิพากษา ขาราชการศาลยุติธรรม บุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอมเพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยใหคูความได
ประนีประนอมกันตามระเบียบนี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ ๔ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับระเบียบนี้

๒
หมวด ๑
การไกลเกลี่ยโดยองคคณะผูพ ิพากษา
องคคณะผูพิพากษายอมมีอํานาจไกลเกลี่ยคดีต ามประมวลกฎหมายวิธี

ขอ ๕
พิจารณาความแพง
การดํ าเนิน การอยา งใดๆ ตามระเบีย บนี้ ย อมไม กระทบตอ อํา นาจขององคค ณะ
ผูพิพากษาในการไกลเกลี่ยคดีของตน
หมวด ๒
การไกลเกลี่ยโดยผูป ระนีประนอม
สวนที่ ๑
การแตงตั้งและการพนจากหนาทีข่ องผูป ระนีประนอม
ขอ ๖ เมื่อมีคดีขึ้นสูศาล ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาอาจแตงตั้ง
ผูพิพากษา ขาราชการศาลยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผูใดผูหนึ่งหรือหลายคนเปนผูประนีประนอม
เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหผูประนีประนอมที่ไดรับ
การแตงตั้งนั้นดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทไปตามระเบียบนี้
ขอ ๗ เมื่อผูรับผิดชอบราชการศาลเห็นสมควรหรือโดยไดรับแจงจากองคคณะผูพิพากษา
ผูรับผิดชอบราชการศาลอาจแตงตั้งผูพิพากษาคนหนึง่ หรือหลายคนในศาลเปนผูป ระนีประนอมก็ได
ในกรณี ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบราชการศาลจั ด ให มี ผู พิ พ ากษาคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนเป น
ผูประนีประนอมเปนการเฉพาะในศาลนั้น องคคณะผูพิพากษาอาจแตงตั้งผูประนีประนอมตามวิธีการ
ที่ผูรับผิดชอบราชการศาลกําหนดก็ได
ผู รั บ ผิ ด ชอบราชการศาลหรื อ องค ค ณะผู พิ พ ากษาอาจแต ง ตั้ ง ให ข า ราชการ
ศาลยุติธรรมคนหนึ่งหรือหลายคนในศาลนั้นเปนผูประนีประนอมก็ได
ผูพิพากษาหรือขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูป ระนีประนอมไมมสี ทิ ธิ
ไดรับคาปวยการและคาใชจายตามระเบียบนี้
ขอ ๘ ในกรณีที่กระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามขอ ๒๔(๑) ผูพิพากษา
ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอมในคดีนั้น อาจไดรับมอบหมายใหเปนองคคณะผูพิพากษาที่มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็ได
ข อ ๙ การแต ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนเป น ผู ป ระนี ป ระนอม
ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาพึงคํานึงถึงความเหมาะสมของผูประนีประนอมและ
ความพอใจของคูค วามทุ กฝา ยเท าที่พึ งจะกระทํ าได ในกรณีที่ ประสงค จะแตงตั้ง บุคคลที่มิ ไ ดขึ้ น
ทะเบียนเปนผูประนีประนอม ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาจะแตงตั้งบุคคลเชนวา
นั้ น ได เมื่ อ คู ค วามที่ จ ะต อ งเข า ร ว มในกระบวนการไกล เ กลี่ ย ได ใ ห ค วามยิ น ยอมและตกลงที่ จ ะ
รับผิดชอบในคาใชจายของบุคคลเชนวานั้นแลว

๓
ขอ ๑๐ หากการแตงตั้งผูประนีประนอมจะเปนเหตุใหการพิจารณาคดีไมติดตอกัน
หรือตองลาชาจนเกินสมควร ศาลอาจสั่งใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปพรอมกับการไกลเกลีย่ ก็ได ทัง้ นี้
ใหคํานึงถึงประโยชนของคูความทุกฝายเปนสําคัญ
ขอ ๑๑ เมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ผูประนีประนอมจะตองเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับ
สวนไดเสียหรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูความทุกฝายใหคูความทราบโดยทันที
ขอ ๑๒ ในกรณีดังตอไปนี้ ใหผูประนีประนอมพนจากหนาที่
(๑) เมื่อผูประนีประนอมถูกจําหนายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ
(๒) ศาลมีคําสั่งถอดถอนผูประนีประนอมเมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ผูประนีประนอมนั้น
(ก) กระทําการใดๆ ในฐานะเปนผูแทนหรือกระทําการใดแทนคูความ
(ข) มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับคูความฝายใดอันอาจกระทบกับความเปนกลาง
ในการไกลเกลี่ย
(๓) ศาลมีคํ าสั่ ง ถอดถอนเนื่ องจากกระทํ า การบกพร องต อหนา ที่ หรือ ละเลย
ไมปฏิบัติตามหนาที่
ขอ ๑๓ เมื่ อ ผู ป ระนี ป ระนอมพ น จากหน า ที่ แ ล ว ศาลอาจมี คํ า สั่ ง ให ก ระบวนการ
ไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงหรือแตงตั้งผูประนีประนอมคนใหมก็ได
ในกรณีที่ผูประนีประนอมพนจากหนาที่เพราะเหตุตามขอ ๑๒(๑) และ (๒) ถาคูความ
ประสงคจ ะใหมี การไกลเ กลี่ ยต อไปโดยผู ประนี ประนอมคนเดิม ศาลอาจใหผูป ระนีป ระนอมนั้ น
ดําเนินการไกลเกลี่ยตอไปก็ได
สวนที่ ๒
กระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ ๑๔ เมื่อศาลมีคําสั่งแตงตั้งผูประนีประนอมแลว การรับสงเอกสาร สํานวนคดีหรือ
การติดตอใดๆ ระหวางศาลกับผูประนีประนอมใหเปนไปตามที่ศาลนั้นกําหนด
ขอ ๑๕ คูความที่เปนบุคคลธรรมดาควรเขารวมประชุมการไกลเกลี่ยดวยตนเอง ทั้งนี้
อาจแตงตั้งผูแทนเขารวมประชุมดวยก็ได
ถาคู ความเปน นิ ติบุ คคล คู ความนั้น อาจแต งตั้ งผูแ ทนที่มีอํ านาจตั ด สิน ใจเขา รว ม
ประชุม การแตงตั้งใหกระทําเปนหนังสือยื่นตอผูประนีประนอม
ขอ ๑๖ กอนเริ่มการไกลเกลี่ย ใหผูประนีประนอมจั ดใหคูความลงลายมือชื่อตกลง
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยและยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๗ ผูป ระนี ป ระนอมอาจหารื อ กั บ คู ค วาม เพื่ อ พิ จ ารณากํ า หนดขั้ น ตอนหรื อ
แนวทางในการดําเนินการไกลเกลี่ยกอนเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยก็ได
ขอ ๑๘ เพือ่ ประโยชนในการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมอาจใหคูความเสนอขอเท็จจริง
หรือขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท ตลอดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทตอผูประนีประนอมหรือ
อาจเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวางคูความก็ได
คูความอาจขอใหผูประนีประนอมดําเนินการตามความในวรรคกอนก็ได ในกรณี
เชนวานี้ผูประนีประนอมจะจัดใหมีการดําเนินการตามที่คูความขอหรือไมก็ได

๔
ขอ ๑๙ การไกลเกลี่ยจะกระทําดวยวิธีใด ณ วันเวลา และสถานที่ใด ใหเปนไปตามที่
ผูประนีประนอมกําหนด แตผูประนีประนอมจะตองแจงใหคูความทุกฝายทราบถึงการดํา เนินการ
ไกลเกลี่ยที่คูความฝายหนึ่งฝายใดมิไดเขารวมใหคูความฝายนั้นทราบดวย
ขอ ๒๐ ในการไกลเกลี่ยตอหนาคูความ ถาผูประนีประนอมเห็นเปนการจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมอาจอนุญาตใหเฉพาะแตตัวคูความทั้งสองฝายหรือเพียงแต
ฝายใดฝายหนึ่งอยูในการประชุมการไกลเกลี่ยก็ได
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูแทน ผูรับมอบอํานาจ ที่ปรึกษาของคูความหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ผูประนีประนอมอนุญาตใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยดวย
ขอ ๒๑ กระบวนการไกลเกลี่ยใหดําเนินการเปนการลับ โดยไมมีการบันทึกรายละเอียด
ของการไกลเกลี่ยไว ไมวาบันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกในรูปแบบของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น เวนแตคูความจะตกลงกัน ใหบัน ทึกการดําเนิน การ
ไกลเกลี่ยทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง โดยคูความเปนผูออกคาใชจายก็ได
ขอ ๒๒ เมื่อผูประนีประนอมเห็น สมควร ผูประนีประนอมอาจจัด ใหมีการยกราง
สัญญาประนีประนอมยอมความใหแกคูความก็ได ในกรณีที่การยกรางสัญญาดังกลาว มีคาใชจายที่
คูความตองเปนผูจาย ผูประนีประนอมจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากคูความทุกฝายและ
คูความตกลงรับผิดชอบในคาใชจายนั้นแลว
ขอ ๒๓ ผูประนีประนอมจะตองดําเนินการไกลเกลี่ยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
ผูแ ตงตั้งกําหนด เมื่อเห็น สมควรหรือผูประนีประนอมรองขอผูแ ตงตั้งอาจขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินการไกลเกลี่ยออกไปอีกก็ไดถาเห็นวาคูความใกลจะบรรลุความตกลงในการระงับขอพิพาทแลว
หากผูประนีประนอมเห็นวา คูความฝายหนึ่งฝายใดดําเนินการไกลเกลี่ยโดยมีลักษณะ
ประวิงคดีใหชักชา ใหผูประนีประนอมรายงานใหผูแตงตั้งทราบโดยเร็ว
สวนที่ ๓
การสิ้นสุดแหงกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ ๒๔ ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ยสิน้ สุดลง
(๑) คูความสามารถระงับขอพิพาทไดดวยการถอนฟอง หรือขอใหศาลมีคําพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
(๒) คูความฝายใดฝายหนึง่ ถอนตัวจากการไกลเกลี่ย
(๓) ผูประนีประนอมไมอาจดําเนินการไกลเกลี่ยใหเปนผลสําเร็จไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว
(๔) ผูประนีประนอมเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีไกลเกลี่ย
(๕) ศาลเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีไกลเกลี่ย หรือการไกลเกลี่ย
ไมเปนประโยชนแกคดีอีกตอไป
ขอ ๒๕ เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง ใหผูประนีประนอมแจงผลของการไกลเกลี่ย
ใหศาลทราบเพื่อดําเนินการตอไปโดยเร็ว

๕
ในกรณีที่คคู วามตกลงระงับขอพิพาทเพียงบางสวน หรือตกลงรับขอเท็จจริงบางประการ
และยินยอมใหนําขอตกลงเชนวานั้นไปใชอางอิงในกระบวนพิจารณาของศาลไดก็ใหผูประนีประนอม
จัดทําบันทึกขอตกลงและแจงใหศาลทราบดวย
สวนที่ ๔
การเก็บรักษาความลับ
ขอ ๒๖ เวนแตคูความจะตกลงกันเปนอยางอื่น คูความและบุคคลที่เกี่ยวของตกลงที่
จะเก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการไกลเกลี่ย และตกลงที่จะไมนําขอเท็จจริง
และการดําเนินการในการไกลเกลี่ยไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ของ
ศาล ไมวาในสํานวนคดีที่ทําการไกลเกลี่ยหรือคดีอื่น หรือในกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
ขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งใหหมายรวมถึงการติดตอระหวางคูค วาม หรือขอเท็จจริงใดๆ
เกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกลี่ย ขอเท็จจริงที่เปนเนื้อหาหรือรายละเอียด แหงการเจรจาตกลงใน
กระบวนการไกลเกลี่ย ขอเท็จจริงที่คูความอีกฝายหนึ่งไดยอมรับหรือปฏิเสธในกระบวนการไกลเกลี่ย
ความเห็นหรือขอเสนอใดๆ ซึ่งไดเสนอโดยคูความอีกฝายหนึ่งในกระบวนการไกลเกลี่ยความเห็นหรือ
ขอเสนอใดๆ ซึ่งไดเสนอโดยผูประนีประนอม
สวนที่ ๕
การขึน้ ทะเบียนผูป ระนีประนอม
ขอ ๒๗ ใหเลขาธิการจัดใหมีทะเบียนผูประนีประนอมขึ้น โดยใหคํานึงถึง ความจําเปน
และความตองการของศาล และแจงใหศาลตาง ๆ ทราบ
ขอ ๒๘ ผูขอขึ้นทะเบียนผูประนีประนอมจะตองเปนผูมีความรู ความเขาใจ หรือ
ประสบการณในการไกลเกลี่ยขอพิพาทและตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เชน วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร
เปนตน
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบรู ณ
(๓) ไมเปน ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธ รรม ตามกฎหมายวาดว ยระเบีย บ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
(๔) ไมเปนผูมปี ระวัตเิ สื่อมเสีย
(๕) ไมเปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความ สามารถ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๒๙ ใหทะเบียนผูประนีประนอมสิ้นผลลงทุกสองปนับแตวันจัดทํา ทะเบียนโดย
ไมตองคํานึงวาผูมีชื่อในทะเบียนไดรับการขึ้นทะเบียนไว ณ เวลาใด
ในการจัดทําทะเบียนครั้งแรก ถาวันสิ้นผลตามวรรคหนึ่งไมตรงกับวันสิ้นป ใหถือเอา
วันสิ้นปแหงปปฏิทินนั้นเปนวันสิ้นผล

๖
การสิ้นผลของทะเบียนรายชื่อ ไมกระทบถึงการแตงตั้งผูประนีประนอมที่ไดดําเนินการ
ไปกอนแลว และใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป กับใหมีสิทธิไดรับคาใชจายตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้
ขอ ๓๐ เมื่อทะเบียนผูประนีประนอมสิ้นผลลง ใหเลขาธิการจัดทําทะเบียนใหมทันที
ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๑ ให เ ลขาธิ ก ารจํ า หน า ยชื่ อ ผู ป ระนี ป ระนอมออกจากทะเบี ย นเมื่ อ ปรากฏ
ขอเท็จจริงตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๒๘
(๔) ศาลมีคําสั่งถอดถอนตามขอ ๑๒(๓) หรือปรากฏขอเท็จจริงวา ผูประนีประนอม
ประพฤติตนไมเหมาะสม กระทําหรือละเวนกระทําการตามหนาที่ของผูประนีประนอมโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหคูความเสียหาย
ขอ ๓๒ ผูประนีประนอมจะตอง
(๑) เตรียมการไกลเกลี่ย
(๒) ชวยเหลือสนับสนุนการเจรจาระหวางคูความ แนะนําแนวทางแกปญหาเพื่อการ
ยุติขอพิพาท
(๓) ไมออกความเห็นในลักษณะใดๆ ที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท เวนแตคูความ
จะไดตกลงกันใหผูประนีประนอมออกความเห็นเชนวานั้น
(๔) ไมขมขู บังคับ หรือใชอิทธิพลในทางใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนตอความสมัคร
ใจในการระงับขอพิพาทของคูความ
ขอ ๓๓ ผูประนีประนอมจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ รวมทั้งประกาศ
ขอบังคับ จริยธรรม หรือหลักเกณฑอยางใดๆ ที่ออกตามระเบียบนี้ เพื่อใหการไกลเกลี่ยเปนไปดวย
ความเรียบรอย โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของคูความ
ขอ ๓๔ ผูประนีประนอมไมตองรับผิดตอคูความในการกระทําใดๆ ที่ไดดําเนิน การไป
เพื่อการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท เวนแตการกระทําหรือละเวนการกระทําของผูประนีประนอม
เปนไปโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหคูความเสียหาย
สวนที่ ๖
คาปวยการและคาใชจาย
ขอ ๓๕ ผูประนีประนอมที่ไดรับการแตงตั้งจากทะเบียนผูประนีประนอม ยอมมีสิทธิ
ไดรับคาปวยการและคาใชจายตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ขอ ๓๖ ในกรณีที่ มีการแต งตั้งบุคคลที่ไ มมีชื่ ออยูในทะเบียนเปน ผูประนีประนอม
ใหคูความรับผิดชอบในคาใชจายและคาปวยการของผูประนีประนอมฝายละกึ่งหนึ่ง เวนแตคูความจะ
ตกลงกันเปนอยางอื่น

๗
ขอ ๓๗ ในกรณีที่ผูประนีประนอมเห็นวาจะตองวาจางบุคคลภายนอก ใหดําเนินการ
อยางใดๆ อันจะเปนประโยชนแกการไกลเกลี่ย ใหผูประนีประนอมดําเนินการเชนวานั้นไดตอเมื่อ
คูความตกลงที่จะรับผิดชอบในคาใชจายดังกลาวแลว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ)
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(นายธวัชชัย พิทักษพล)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

