๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาททางการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๔
ด ว ยปรากฏว า มี ค ดี เ กี่ ย วกั บ ข อ พิ พ าททางการเงิ น ได ขึ้ น สู ก ารพิ จ ารณาของศาล
เปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอการบริหารจัดการคดีของศาลและอาจทําใหการพิจารณาพิพากษาคดี
ตางๆ ลาชา การสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาททางการเงินดวยวิธีการไกลเกลี่ยจะชวยใหคดีเกี่ยวกับ
ขอพิพาททางการเงินสามารถยุติลงไดภายในเวลาอันรวดเร็วและสงผลใหการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศสามารถดําเนินตอไปไดอยางราบรื่น สมควรจัดใหมีระบบงานไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาท
ทางการเงินขึ้นในสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อแบงเบาภาระของศาลอีกทางหนึ่ง
อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม จึงเห็น สมควรใหออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ย
การไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาททางการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวนั ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“ศูนยไกลเกลี่ย” หมายถึง ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทของสํานักระงับขอพิพาท สํานักงาน
ศาลยุติธรรม
“ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
“ขอพิพาท” หมายถึง ขอพิพาทในทางแพงที่อาจระงับลงไดดวยการตกลงของคูพิพาท
“ขอพิพาททางการเงิน” หมายถึง ขอพิพาทที่สถาบันการเงินเปนเจาหนี้เรียกรองให
ลูกหนี้รายเดียวหรือหลายรายชําระหนี้เปนเงิน หรือมีขอเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้เปนเงินรวมอยูดวย
“คูพิพาท” หมายถึง บุคคลผูมีขอพิพาทซึ่งประสงคจะระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย
หรือซึ่งขอพิพาทอยูใ นระหวางการไกลเกลี่ยตามระเบียบนี้ และเพื่อประโยชนแหงการไกลเกลี่ยใหรวมถึง
บุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมาย
“ผูไกลเกลี่ย” หมายถึง บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ยเพื่อดําเนินการ
ไกลเกลี่ยใหเปนไปตามระเบียบนี้
“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผูมีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการแตงตั้ง เพื่อเสนอ
ความเห็น หรือตรวจสอบขอเท็จจริงหรือขอมูล หรือกระทําการใดๆ ที่อาศัยความรูความชํานาญของ
ตน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยตามระเบียบนี้
“คาใชจาย” หมายถึง คาปวยการ คาพาหนะ และคาเบี้ยเลี้ยงของผูไกลเกลี่ยหรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบนี้
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒
ขอ ๔ ให เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมมี อํ า นาจออกประกาศ ข อ บั ง คั บ
จริยธรรม หลักเกณฑอยางใดๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมอาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนก็ได
ขอ ๕ ผูอํานวยการอาจกําหนดใหการยื่นคํารองหรือเอกสารใดๆ ตอศูนยไกลเกลี่ย
หรือผูไกลเกลี่ย ตองกระทําตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการกําหนดก็ได
หมวด ๑
การเริ่มการไกลเกลี่ย
ขอ ๖ ศูนยไกลเกลี่ยจะดําเนินการใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการเงินที่อยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาล เมื่อลูกหนี้ไดยื่นขอเสนอในการปรับโครงสรางหนี้หรือการชําระหนี้ตอ
ศาลที่พิจารณาคดี และศาลนั้นโดยความยินยอมของคูความ ไดแจงขอใหศูนยไกลเกลี่ยดําเนินการให
ขอ ๗ เมื่อได รับแจง ตามข อ ๖ ใหศูน ย ไ กลเกลี่ ยจัด ใหคูพิพ าททุก ฝายลงนามใน
ขอตกลงนําขอพิพาทเขาสูการไกลเกลี่ย
เมื่ อ คู พิ พ าทลงนามในข อ ตกลงดั ง กล า วแล ว ให ถื อ ว า คู พิ พ าทยอมรั บ และผู ก พั น
ในกระบวนการไกลเกลี่ยตามขอตกลงและตามระเบียบนี้
ถาคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมยอมลงนามในขอตกลง ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ย
สิ้นสุดลง
ขอ ๘ ในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการเงิน ใหมีผูไกลเกลี่ยหนึ่งคนเปนผูดําเนินการ
เมื่อคูพิพาทลงนามในขอตกลงตามขอ ๗ แลว ใหผูอํานวยการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยจาก
ผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนรายชื่อผูไกลเกลี่ยของศูนยไกลเกลี่ย
ขอ ๙ คูพิพาทอาจคัด คานผูไ กลเกลี่ยที่ผูอํานวยการเปน ผูแตงตั้งก็ไ ด ถาปรากฏ
ขอคัดคานเชนนั้น ใหผูอํานวยการแตงตั้งบุคคลอื่นเปนผูไกลเกลี่ยคนใหม
คูพิพาทมีสิทธิคดั คานผูไกลเกลี่ยตามขอนีไ้ ดฝายละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ไมตดั สิทธิคูพิพาท
ที่จะคัดคานผูไกลเกลี่ยดวยเหตุตามขอ ๓๑
ขอ ๑๐ ผูไกลเกลี่ยที่ไดรับการแตงตั้ง จะตองลงนามในขอตกลงรับเปนผูไกลเกลี่ยและ
ตองเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับสวนไดเสียหรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูพิพาททุกฝายตอศูนย
ไกลเกลี่ยดวยเหตุตามขอ ๓๑
หมวด ๒
กระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ ๑๑ คูพิพาทที่เปนบุคคลธรรมดาควรเขารวมประชุมการไกลเกลี่ยดวยตนเอง ทั้งนี้
อาจแตงตั้งผูแทนเขารวมประชุมพรอมกันไปดวยก็ได
ถาคูพิพาทเปน นิติบุคคล คูพิพาทนั้น อาจแตงตั้งผูแทนที่มีอํานาจตัด สิน ใจเขารว ม
ประชุม การแตงตั้งใหกระทําเปนหนังสือยื่นตอผูไกลเกลี่ย
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
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ขอ ๑๒ กอนเริ่ มตน กระบวนการไกล เกลี่ ย ผูไ กลเ กลี่ย อาจหารือ กับคู พิพ าท เพื่ อ
พิจารณากําหนดขั้นตอนหรือแนวทางในการดําเนินการไกลเกลี่ยกอนก็ได
ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยอาจจัดใหคูพิพาทเสนอขอเท็จจริง
หรือขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท ตลอดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทตอผูไกลเกลี่ย หรืออาจเสนอ
ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวางคูพิพาทก็ได
คูพิพาทอาจยื่น คําขอใหผูไกลเกลี่ยดําเนินการตามความในวรรคกอนก็ไ ด ในกรณี
เชนวานี้ ผูไกลเกลี่ยจะจัดใหมีการดําเนินการตามที่คูพิพาทขอหรือไมก็ได
ขอ ๑๔ การไกลเกลี่ยใหกระทําตอหนาคูพิพาททั้งสองฝาย และจะทํา ณ วัน เวลา
และสถานที่ใด ใหเปนไปตามที่ผูไกลเกลี่ยกําหนด
ขอ ๑๕ ในระหวางการไกลเ กลี่ย ถาผูไ กลเกลี่ยเห็น เปน การจําเปน เพื่ อประโยชน
ในการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยอาจอนุญาตใหเฉพาะแตตัวคูพิพาททั้งสองฝายหรือเพียงแตฝายใดฝายหนึ่ง
อยูในการประชุมการไกลเกลี่ยก็ได
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูแทน ผูรับมอบอํานาจ ที่ปรึกษาของคูพิพาท หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ผูไกลเกลี่ยอนุญาตใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยดวย
ขอ ๑๖ กระบวนการไกลเกลี่ยใหดําเนินการเปนการลับ โดยไมมีการบันทึกรายละเอียด
ของการไกลเกลี่ยไว ไมวาในแถบบันทึกเสียงหรือวีดิทัศนหรือถอดบันทึกกระบวนพิจารณาการไกลเกลี่ย
เปนลายลักษณอักษร เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันใหบันทึกการดําเนินการไกลเกลี่ยทั้งหมดหรือสวนใด
สวนหนึ่งก็ได
ขอ ๑๗ ในการไกลเกลี่ย ถาผูไกลเกลี่ยเห็นวามีขอพิพาทของบุคคลอื่นเกี่ยวของกับ
ขอพิพาททางการเงินที่อยูระหวางการไกลเกลี่ย ซึ่งหากไดจัดใหมีการไกลเกลี่ยในขอพิพาทเหลานั้น
รวมกันไปในคราวเดียวกันจะเปนประโยชนแกคูพิพาท ผูไกลเกลี่ยโดยความยินยอมของคูพิพาทอาจจัด
ใหมีการไกลเกลี่ยในขอพิพาททั้งหมดไปในคราวเดียวกันก็ได ทั้งนี้ ไมวาขอพิพาทที่เกี่ยวของจะอยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาลหรือไมก็ตาม
ในกรณีเชนวานี้ ใหผูไกลเกลี่ยแจงใหศูนยไกลเกลี่ยดําเนินการใหบุคคลอื่นเหลานั้น
เขารวมในการไกลเกลี่ยตามระเบียบนี้
ขอ ๑๘ ผู อํ า นวยการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ ผู ไ กล เ กลี่ ย ร อ งขอ เพื่ อ
ตรวจสอบขอเท็จจริงหรือขอมูลใดๆ หรือใหมาในการไกลเกลี่ยเพื่อแสดงความเห็น หรือขอเสนอแนะ
รวมตลอดจนใหจัดทํารายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือขอมูล ขอเสนอแนะ หรือความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใชเปนประโยชนในการไกลเกลี่ยก็ได
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากผูมีชื่ออยูในทะเบียนรายชื่อผูทรงคุณวุฒิของ
ศูน ย ไ กล เ กลี่ ย เว น แต ใ นกรณี ที่ คู พิ พ าทได ต กลงกั น แต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ม มี ชื่ อ อยู ใ นทะเบี ย นรายชื่ อ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีหนังสือยินยอมของบุคคลดังกลาวมาแสดง ก็ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้งบุคคล
นั้นเปนผูทรงคุณวุฒิ
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๔
ขอ ๑๙ เมื่ อ ผู ไ กล เ กลี่ ย เห็ น สมควร ผู ไ กล เ กลี่ ย อาจจั ด ให มี ก ารยกร า งสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความใหแกคูพิพาทก็ได ในกรณีที่การยกรางสัญญาดังกลาวมีคาใชจายที่คูพิพาท
ตองเปนผูจาย ผูไกลเกลี่ยจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากคูพิพาททุกฝาย และคูพิพาทตกลง
รับผิดชอบในคาใชจายนั้นแลว
ขอ ๒๐ การไกลเกลี่ยขอพิพาททางการเงินใหมีระยะเวลา ๔๕ วัน นับแตวันแตงตั้ง
ผูไกลเกลี่ย แตศูนยไกลเกลี่ยอาจขยายระยะเวลาการไกลเกลี่ยออกไปไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ
ไมเกิน ๑๕ วัน นับแตระยะเวลาการไกลเกลี่ยไดสิ้นสุดลง การขยายระยะเวลาใหกระทําไดตอเมื่อ
ศูนยไกลเกลี่ยเห็นวา คูพิพาทใกลจะบรรลุความตกลงในการระงับขอพิพาทแลว
ขอ ๒๑ การติดตอระหวางคูพิพาท รวมถึงบรรดาขอมูลหรือความเห็นหรือขอเสนอแนะ
ใด ๆ ซึ่งไดเปดเผยหรือแสดงในระหวางการไกลเกลี่ยจะไมสามารถนํามาใชอางอิงในกระบวนพิจารณา
ชั้นอนุญาโตตุลาการหรือศาล เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น
หมวด ๓
การสิ้นสุดแหงกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ ๒๒ ในกรณีที่คูพิพาทสามารถบรรลุขอตกลงเพื่อระงับขอพิพาทนั้นได ใหถือวา
กระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง และใหศูนยไกลเกลี่ยดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่ขอพิพาทนั้นยังมิไดมีการฟองรองตอศาล ใหศูนยไกลเกลี่ยอํานวยความ
สะดวกใหมีการดําเนินการตามขอตกลงเพื่อระงับขอพิพาทนั้น
(๒) กรณีที่ขอพิพาทนั้นอยูในระหวางการพิจารณาของศาล ใหศูนยไกลเกลี่ยรายงาน
ผลการไกลเกลี่ยและขอตกลงใหศาลทราบเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๒๓ นอกจากที่กําหนดไวในขอ ๒๒ ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวา กระบวนการไกลเกลี่ย
สิ้นสุดลง
(๑) คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมลงนามในขอตกลงนําขอพิพาทเขาสูการไกลเกลี่ย
(๒) คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งถอนตัวจากการไกลเกลี่ย
(๓) คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมวางเงินประกันคาใชจายตามที่กําหนดไวในขอ ๓๙
ภายในเวลาที่กําหนด
(๔) ผูไกลเกลี่ยไมอาจดําเนินการไกลเกลี่ยใหเปนผลสําเร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไวตามขอ ๒๐
(๕) ผูไกลเกลี่ยเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีไกลเกลี่ย
(๖) ผูอํานวยการเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีไกลเกลี่ย
ขอ ๒๔ เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง ใหศูนยไกลเกลี่ยแจงใหคูพิพาททุกฝาย
ทราบ ในกรณีที่ขอพิพาทนั้นอยูในระหวางการพิจารณาของศาล ใหศูนยไกลเกลี่ยแจงใหศาลทราบถึง
เหตุที่กระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงโดยเร็ว
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ขอ ๒๕ ในกรณีที่กระบวนไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงโดยคูพิพาทไมอาจบรรลุความตกลงใน
การระงับขอพิพาทได ถาขอพิพาทนั้นอยูระหวางการพิจารณาของศาล ใหผูไกลเกลี่ยเสนอความเห็น
ของตนตอศาลที่พิจารณาคดีนั้นวา ขอเสนอในการปรับโครงสรางหนี้หรือการชําระหนี้ แนวทางใดที่มี
ความเปนไปไดและเปนประโยชนตอคูพิพาทมากที่สุด เพื่อประโยชนในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลตอไป
หมวด ๔
ผูไกลเกลี่ยและผูทรงคุณวุฒิ
ขอ ๒๖ ใหศูนยไกลเกลี่ยจัดใหมีการขึ้นทะเบียนรายชื่อผูไกลเกลี่ยและผูทรงคุณวุฒิ
และปดประกาศไวที่สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
การขึ้นทะเบียนผูไกลเกลี่ยและผูทรงคุณวุฒิ และการลบชื่อออกจากทะเบียนใหเปนไป
ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ผู อํ า นวยการกํ า หนด โดยความเห็ น ชอบของเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม
ขอ ๒๗ ทะเบียนรายชื่อผูไกลเกลี่ยและผูทรงคุณวุฒิ ใหสิ้นผลเมื่อสิ้นปปฏิทิน โดย
ไมตองคํานึงวาผูมีชื่อในทะเบียนไดรับการขึ้นทะเบียนไว ณ เวลาใด
เมื่อทะเบียนรายชื่อสิ้นผลลง ใหศูนยไกลเกลี่ยจัดใหมีการขึ้นทะเบียนใหมโดยเร็ว
การสิ้นผลของทะเบียนรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบถึงการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยและ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดดําเนินการไปกอนแลว และใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป กับใหมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๒๘ ผูไกลเกลี่ยจะตอง
(๑) เตรียมการไกลเกลี่ย
(๒) ผูกพันตามขอตกลงที่ทําไวตามขอ ๑๐
(๓) ชวยเหลือสนับสนุนการเจรจาระหวางคูพิพาท แนะนําแนวทางแกปญหาเพื่อการ
ยุติขอพิพาท
(๔) ไมออกความเห็นในลักษณะใด ๆ ที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท เวนแตคูพิพาท
จะไดตกลงกันใหผูไกลเกลี่ยออกความเห็นเชนวานั้น
(๕) ชวยเหลือคูพิพาทในการรางสัญญาประนีประนอมยอมความ
ขอ ๒๙ ผูไกลเกลี่ยและผูทรงคุณวุฒิจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบรวมทั้ง
ประกาศ ขอบังคับ จริยธรรม หรือหลักเกณฑอยางใด ๆ ที่ออกตามระเบียบนี้ เพื่อใหการไกลเกลี่ย
เปนไปดวยความเรียบรอย โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของคูพิพาท
ขอ ๓๐ ผูไกลเกลี่ยและผูทรงคุณวุฒิไมตองรับผิดตอคูพิพาทในการกระทําใด ๆ ที่ได
ดําเนินการไปเพื่อการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท เวน แตการกระทําหรือละเวนการกระทําของ
ผูไกลเกลี่ยหรือผูทรงคุณวุฒิเปนไปโดยจงใจ ประมาทเลินเลอ หรือฝาฝนระเบียบนี้ จนเปนเหตุให
คูพิพาทเสียหาย
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ขอ ๓๑ ในกรณีดังตอไปนี้ ใหผูไกลเกลี่ยหรือผูทรงคุณวุฒิพนจากหนาที่
(๑) ผูไกลเกลี่ยหรือผูทรงคุณวุฒิไดกระทําการใดๆ ในฐานะเปนผูแทนหรือกระทํา
การใดแทนคูพิพาท
(๒) ผู ไ กล เกลี่ ยหรื อผูท รงคุ ณวุฒิ มีสว นได เสีย หรือ เกี่ย วขอ งกับ คูพิพ าทฝ ายใด
อันเกี่ยวกับปญหาที่พิพาทนั้น
(๓) เมื่อผูไกลเกลี่ยหรือผูทรงคุณวุฒิถูกลบชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ
(๔) เมื่อผูอํานวยการมีคําสั่งถอดถอนผูไกลเกลี่ยหรือผูทรงคุณวุฒินั้น เนื่องจากกระทํา
การบกพรองตอหนาที่ หรือละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่
ให ผูอํ านวยการแต งตั้ งบุ ค คลอื่น เป น ผู ไ กล เกลี่ย หรื อ ผูท รงคุณ วุฒิ ค นใหม เวน แต
คูพิพาทจะยินยอมใหผูไกลเกลี่ยหรือผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการไกลเกลี่ยตอไปก็ให
ผูอํานวยการดําเนินการใหเปนไปตามนั้น
การแตงตั้งผูไกลเกลี่ยหรือผูทรงคุณวุฒิคนใหมตามขอนี้ อาจดําเนินการในเวลาใด ๆ
กอนกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงก็ได
หมวด ๕
การเก็บรักษาความลับ
ขอ ๓๒ บุคคลซึ่งเกี่ยวของในการไกลเกลี่ยตกลงจะเก็บรักษาความลับของคูพิพาท
และจะไมใชขอมูลดังตอไปนี้ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการหรือศาล
(๑) ขอเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อการไกลเกลี่ย
(๒) ความเห็นหรือขอเสนอใดๆ ซึ่งไดเสนอโดยคูพิพาทอีกฝายหนึ่งในกระบวนการ
ไกลเกลี่ย
(๓) ความเห็นหรือขอเสนอใดๆ ซึ่งไดเสนอโดยผูไกลเกลี่ย เวนแตเปนความเห็นตาม
ขอ ๒๕
(๔) ขอเท็จจริงที่คูพิพาทอีกฝายหนึ่งไดยอมรับหรือปฏิเสธขอเสนอในการไกลเกลี่ย
เพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความซึ่งไดเสนอโดยผูไกลเกลี่ย
(๕) ขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยรวมถึงสัญญาประนีประนอมยอมความ
เวนแตกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเอง
ขอ ๓๓ เอกสารใดไมวาอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือขอมูลซึ่งใช
หรือไดใชหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการไกลเกลี่ย จะไมสามารถนําไปใชอางอิงในกระบวนพิจารณาอืน่ ใด
เกี่ยวกับขอพิพาทได
ขอ ๓๔ คูพิพาทตกลงที่จะไมอางหรือใหศาลมีหมายเรียกผูไกลเกลี่ย ผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการ ตลอดจนเจาหน าที่ข องศูน ยไ กลเกลี่ยที่ เขารว มประชุ มการไกลเกลี่ ย ใหเ ปน พยาน
เบิกความตอศาลในขอเท็จจริงที่เปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการเจรจาในกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทนั้น
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คูพิพาทมีสิทธิที่จะหามมิใหผูไกลเกลี่ย ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการ ตลอดจนเจาหนาที่
ของศูนยไกลเกลี่ยที่เขารวมประชุมการไกลเกลี่ย เบิกความเปนพยานตอศาลในขอเท็จจริงทีเ่ ปนเนือ้ หา
หรือรายละเอียดแหงการเจรจาในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น
ขอ ๓๕ คูพิพาทตกลงที่จะไมเรียกใหผูไกลเกลี่ย ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการ ตลอดจน
เจาหนาที่ของศูนยไกลเกลี่ยที่เขารวมประชุมการไกลเกลี่ยทําหนาที่เปนที่ปรึกษา อนุญาโตตุลาการ
พยานผูเชี่ยวชาญ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่อาจนําขอเท็จจริงที่ไดมาจากกระบวนการไกลเกลี่ย ไปใชใน
กระบวนพิจารณาอื่นใดอันเกี่ยวกับขอพิพาทนั้น
หมวด ๖
คาใชจาย
ขอ ๓๖ การจายคาใชจายแกผูไกลเกลี่ยและผูทรงคุณวุฒิ ใหจายเฉพาะแกบุคคลที่มี
ชื่ออยูในทะเบียนรายชื่อของศูน ยไ กลเกลี่ย หลักเกณฑแ ละวิธีการจายใหเปนไปตามที่เลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
คาใชจายอื่น ใดที่เกิด ขึ้น ในกระบวนการไกลเกลี่ยนอกเหนือไปจากคาใช จายตาม
วรรคหนึ่ง ใหคูพิพาทรับผิดชอบฝายละกึ่งหนึ่ง เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น
ขอ ๓๗ ในกรณี ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ม มี ชื่ อ อยู ใ นทะเบี ย นรายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามความในขอ ๑๘ วรรคสอง ใหคูพิพาทรับผิดชอบในคาใชจายของผูทรงคุณวุฒินั้นฝา ยละกึ่งหนึ่ง
เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น
ขอ ๓๘ ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิขึ้นเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงิน หรือขอเท็จจริงใดๆ ที่แ สดงความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อจัดทํา
ขอเสนอในการปรับโครงสรางหรือการชําระหนี้ หรือเพื่อกระทําการใด ๆ ที่จะตองจายคาใชจายใหแก
ผูทรงคุณวุฒิตามอัตราที่ผูทรงคุณวุฒิกําหนด การจายคาใชจายใหแกผูทรงคุณวุฒิในกรณีเชนวานี้ให
จายตามจํานวนที่ผูทรงคุณวุฒิกําหนด แตไมเกินอัตราที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ถ า ค า ใช จ า ยของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง มี จํ า นวนสู ง กว า อั ต ราที่ เ ลขาธิ ก าร
สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คูพิพาทตอง
รับผิดชอบคาใชจายสวนที่เกินนั้นฝายละกึ่งหนึ่ง เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น
ขอ ๓๙ กอนการไกลเกลี่ยเริ่มตน ศูนยไกลเกลี่ยอาจเรียกใหคูพิพาทวางเงินประกัน
คาใชจายตามจํานวนที่ศูนยไกลเกลี่ยกําหนดก็ได
ศูนยไกลเกลี่ยอาจเรียกใหคูพิพาทวางเงินประกันคาใชจายเพิ่มเติมในเวลาใด ๆ กอน
กระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงก็ได
ในกรณี ที่ คู พิ พ าทฝ า ยใดไม ว างเงิ น ประกั น ภายในเวลาที่ ศู น ย ไ กล เ กลี่ ย กํ า หนด
ผูอํานวยการอาจมีคําสั่งใหกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงหรือพักการไกลเกลี่ยไวจนกวาจะมีการ
วางเงินประกันคาใชจายก็ได
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๘
เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง ใหศูนยไกลเกลี่ยจัดทําบัญชีคาใชจายและคืนเงิน
ประกันสวนที่เหลือใหแกคูพิพาท
ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยดําเนินการไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ ใหจายคาตอบแทน
พิเศษใหแกผูไกลเกลี่ยตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
การไกลเกลี่ยใหถือเปนผลสําเร็จตอเมื่อ
(๑) ถาขอพิพาททางการเงินนั้นยังมิไดมีการฟองรองตอศาล เมื่อคูพิพาทไดลงนาม
ในสัญญาประนีประนอมยอมความแลว
(๒) ถาขอพิพาททางการเงินนั้นอยูในระหวางการพิจารณาของศาลใดศาลหนึ่งหรือ
หลายศาล เมื่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นทุกศาลไดมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแลว
ขอ ๔๑ ผูทรงคุณวุฒิที่ศาลแตงตั้งเพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการเงิน
ตามระเบียบการไกลเกลี่ยของศาล เปนผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนของศูนยไกลเกลี่ย ใหผูทรงคุณวุฒินั้น
มีสิทธิไดรับคาใชจายเชนเดียวกับผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งตามระเบียบนี้ และใหนําหลักเกณฑและ
วิธีการตามระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย พิทักษพล
(นายธวัชชัย พิทักษพล)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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