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ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งในศาลยุติธรรม*
นรภัทร อิงบุญมีสกุล**
บทนา
เมื่อใดมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้ ย่อม
ถือได้ว่ามีข้อพิพาทระหว่างบุคคลเกิดขึ้นแล้ว ดังกรณีการทาละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้ยุติลงได้นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการ
เลือกวิธีระงับข้อพิพาทของคู่กรณี กระบวนการในการระงับข้อพิพาทมีทั้งวิธีการระงับข้อพิพาทเชิง
บังคับ (Compulsory Dispute Resolution) คือโดยวิธีการที่ดาเนินคดีฟอองร้องทางาาล (Litigation)
และวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) เช่น วิธีการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) เป็นต้น หากคู่กรณี
เลือกการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการดาเนินคดีฟอองร้องทางาาล มีาาลซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นกลางทาการชี้
ขาดตัดสินระงับข้อพิพาท ซึ่งถือว่าเป็นการระงับข้อพิพาทที่ได้รับความนิยม และมีประสิทธิภาพระบบ
หนึ่ง แต่กระนั้นก็ตามการระงับข้อพิพาทในระบบนี้ก็ยังมิอาจถือได้ว่าเป็นระบบระงับข้อพิพาทที่ดี
ที่สุด เนื่องจากกระบวนพิจารณาคดีของาาลแต่ละขั้นตอนต้องดาเนินตามกฎหมายวิธีสบัญญัติอย่าง
เคร่งครัดและการชี้ขาดต้องอาาัยพยานหลักฐานนามาต่อสู้หักล้างกัน จึงทาให้ผลของการระงับข้อ
พิพาทเกิดขึ้นได้ล่าช้า อีกทั้งกระบวนพิจารณาเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน ผู้เสียหายหรือคู่กรณีไม่
อาจที่จะดาเนินคดีได้ด้วยตนเอง จึงทาให้เกิดความจาเป็นที่จะต้องดาเนินคดีด้วยการตั้งทนายความ
เข้ามาให้คาปรึกษาและดาเนินการแทนในบางเรื่องซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย และขณะเดียวกันข้อพิพาทที่
เป็นสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งนั้น การนาคดีขึ้นสู่าาลเพื่อระงับข้อพิพาทก็จะต้องเสียค่า ธรรมเนียมาาล
ดังนั้ นจะเห็น ได้ว่าการระงับข้อพิพาทโดยการนาคดีสู่าาล นอกจากเป็นวิธีที่ไม่สะดวก ไม่รวดเร็ว
เท่ า ที่ ค วรแล้ ว ยั ง เป็ น ผลให้ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น จ านวนมาก เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มาาลและค่ า
ทนายความก่อนที่จะมีคาชี้ขาดตัดสิน ซึ่งหากข้อพิพาทใดที่มีการเรียกร้องจานวนเงินไม่มาก แม้ว่า
กฎหมายเปิดโอกาสสามารถให้ฟอองได้ด้วยตนเอง ก็ยังคงเกิดอุปสรรคแก่ผู้เสียหายเมื่อเข้าดาเนิน
กระบวนพิจารณาเช่นเดียวกัน แต่หากเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่ง
*

เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการาึกษา 2560.
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ไม่ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะเนื่องมาจากกรณีตามกฎหมายใดก็ตาม หากมิได้มีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการไกล่เกลี่ยก็สามารถทาได้ทั้งสิ้น
โดยคนกลางที่เรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” หรือบางครั้งเรียกว่า “ผู้ประนีประนอม” ซึ่งมีหน้าที่ในการเข้า
ช่วยคู่กรณีที่พิพาทกันในการหาแนวทางแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น อันเกิดจากแนวทางร่วมกันซึ่งเป็นที่
ยอมรั บ ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ าย โดยผู้ไกล่ เกลี่ ยจะไม่มีอานาจในการกาหนดผลลั พธ์ของการเจรจา
ผลลัพธ์ในการไกล่เกลี่ยย่อมเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอ
ยกเลิกการไกล่เกลี่ยเสี ยเมื่อใดก็ย่อมได้ และเนื่องจากว่าการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเช่นนี้เป็น
วิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ปราาจากขั้นตอนที่สลับซับซ้อน คู่กรณีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ด้วยตนเองและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทหรือเสียน้อยกว่าการดาเนินคดีฟอองร้องต่อาาล
เป็นจานวนมาก
กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งในศาลยุติธรรม
ปัจจุบันการระงับข้อพิพาททางแพ่ง ด้วยวิธีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาลยุติธรรมดาเนินการโดย
อาาัยอานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 19 , 20 , 20 ทวิ และการ
ดาเนินการไกล่เกลี่ย อาาัยอานาจตามข้อกาหนดของประธานาาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า.
2554 อย่างไรก็ตามข้อกาหนดของประธานาาลฎีกาดังกล่าวยังไม่เหมาะสมบางประการ ผู้าึกษาจึง
ทาการาึกษาเรื่องนี้ โดยกาหนดประเด็นในการาึกษาดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติในเรื่องอายุของผู้ประนีประนอม
ตามข้อกาหนดของประธานาาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยพ.า. 2554 หมวด 7 ทะเบียนผู้
ประนี ป ระนอม ส่ ว นที่ 1 การขึ้ น ทะเบี ย น ก าหนดไว้ ว่ า ผู้ ขอขึ้ น ทะเบี ยนผู้ ป ระนี ป ระนอมต้ อ งมี
คุณสมบัติในเรื่องอายุ ตามข้อ (1) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
ผู้ประนีประนอมหรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผู้ไกล่เกลี่ย หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้รับผิดชอบราชการาาล เพื่อให้ทาหน้าที่เป็นคนกลางช่วยเหลือาาลในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อยุติ
หรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลาง ช่วยเหลือ
แนะนา หาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความ เพื่อนาไปสู่จุดหมายหรือข้อตกลงอัน
เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ทั้งสองฝ่าย ดังนั้นผู้ประนีประนอมควรเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณา
เบื้องต้นจากด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ความน่าเชื่อถือ จิตใจมั่นคงหนักแน่น ความมีเหตุผล
การเคารพความเห็น ที่แตกต่างของบุคคลอื่น การมี ไหวพริบปฏิภาณดี มีความสามารถในการพูด
อธิบ ายแสดงเหตุผลโน้มน้าวจูงใจ มีความเชื่อมั่นในการแก้ ไขปัญหาโดยสันติ การทาหน้าที่ของผู้
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ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่ความนั้น จะต้องดารงตนในความเป็นกลางอย่างยิ่ง
เป็นตัวกลางในการสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนร่วมกัน
ผู้ประนีประนอมที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีวัยวุฒิที่เหมาะสม เป็นผู้ที่คู่ความทั้ง
สองฝ่ายให้ความเชื่อถือและยอมรับ ไม่มีแนวโน้มที่จะเอนเอียงไปทางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ต้องรู้ว่าแต่ละ
ฝ่ายมีความขัดแย้งกันอย่างไรและมีอารมณ์อย่างไรในขณะนั้น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ
เสนอแนะทางออกให้แก่คู่กรณี อีกทั้งสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบคดีและลักษณะ
นิสัยของคู่กรณีซึ่งจะทาให้การไกล่เกลี่ยประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น
ผู้าึกษามีความเห็นว่า ผู้ที่จะมาทาหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่เหมาะสมนั้น
ควรจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้นา มีประสบการณ์ในการทางานหลายด้านมาหลายสิบปี มี
วิสัยทัาน์ที่ดีและมีความพร้อมที่จะอุทิาตนทุ่มเทให้การไกล่เกลี่ยอย่างเต็มที่ ดังนั้นเห็นควรกาหนด
อายุของผู้ที่จะเข้ามาทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือ ประนีประนอม ควรมีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ จาก
เดิมที่กาหนดไว้ว่าอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
2. การอบรมผู้ประนีประนอมก่อนเข้าทาหน้าที่
ผู้ประนีประนอม หรือผู้ไกล่เกลี่ย มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยลดข้อขัดแย้งและหาข้อยุ ติแห่งการพิพาท
ทางคดีของบุคคลทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ เป็นเสมือนคนกลางในการสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนร่วมกันช่วยให้คู่ความลดความขัดแย้งและตระหนักคิดพิจารณาหาทาง
ออกที่เป็นความต้องการหรือข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ความ
ขัดแย้ง รู้เหตุของการขัดแย้ง ประเมินสถานการณ์ทางอารมณ์ของทั้งสองฝ่าย ลดแรงปะทะจากการ
เจรจา คลี่คลายอารมณ์ ทาให้เกิดความสงบและเห็นใจกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อ
เรียกร้องของแต่ละฝ่าย
นอกจากนี้ ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย ที่ ดี จ ะต้ อ งมี ค วามเป็ น กลางและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของทั้ ง สองฝ่ า ย มี
บุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการเจรจา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ท่าทีสุภาพ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีทักษะ
ในการสื่อสารที่ดี เช่น การรับฟัง การตั้งคาถามและต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่
เกลี่ยและมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีของาาล
การเข้ามาทาหน้ าที่ผู้ ประนีประนอม บุคคลที่ต้องการเป็นผู้ประนีประนอมต้องได้รับการ
คัดเลื อกจากผู้ มีอานาจของาาล แต่ล ะาาล เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ ว ในปีแรกต้องมาทาหน้าที่
ประนีประนอม (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน) อย่างน้อย 10 คดี โดยยังไม่ได้ผ่านการอบรมใดๆ จาก
สานักงานาาลยุติธรรม หรือในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีแรกต้องรอให้สานักงานาาลยุติธรรมเปิด
อบรมผู้ประนีประนอมยอมความ บุคคลนั้นถึงจะได้รับการฝึ กอบรม โดยมีระยะเวลาที่เข้ารับการ
อบรมตามที่สานักงานาาลยุติธรรมกาหนดหรือประมาณ 2 สัปดาห์ เท่านั้น ดังนั้น เมื่อครบกาหนด
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ระยะเวลา 1 ปี ผู้ประนีประนอมจะเข้ามาทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ (ขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอม) จะ
ต้องการผ่านการทาคดีอย่างน้อย 10 คดี และต้องผ่านการอบรมของสานักงานาาลยุติธรรมหรือบางที
ยังไม่ได้ผ่านการอบรมก็ยังมี แต่ได้รับการอนุโลมให้เข้าทาหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอม
เปรียบเทียบการอบรมตาแหน่งของผู้พิพากษา เมื่อบุคคลใดผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
และต้องเข้ารับการาึกษาอบรมตามระยะเวลาที่ประธานาาลฎี กากาหนดไว้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการาาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อครบกาหนดจะมีการประเมินผลการาึกษา
อบรม ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ผ่านการประเมินผลการาึกษาอบรมจะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้
พิพากษาประจาาาล การาึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การาึกษาอบรมปฐมนิเทา
2. การาึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี
3. การาึกษาอบรมภาควิทยาการ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ให้เข้ารับการาึกษาอบรมปฐมนิเทาตามหลักสูตรที่
กาหนดแล้ว ให้ไปรับการาึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีในาาล ตามที่คณะกรรมการอานวย
การาึกษาอบรมกาหนด โดยการาึกษาอบรมให้ กระทา 2 รอบ โดยผู้ช่ว ยผู้พิพากษาที่จะผ่ าน
การาึกษาอบรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหาราาลยุติธรรม ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีอุป นิสัย
ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษา
เมื่อาึกษาเปรียบเทียบกับการดารงตาแหน่งของผู้พิพากษาแล้ว เห็นว่ากว่าจะดารงตาแหน่งผู้
พิพากษาจะต้องผ่านการอบรมหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลาเป็นปี เมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ทาหน้าที่
ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยในปีแรกที่เข้าทาหน้าที่ไกล่เกลี่ย จะเห็นได้ว่ายังไม่ได้ผ่านการอบรมใดๆ
ของสานักงานาาลยุติธรรมก็ได้ เนื่องจากเมื่อาาลคัดเลือกผู้ประนีประนอมแล้ว ผู้ประนีประนอมก็เข้า
มาทาการไกล่เกลี่ยที่าาลได้เลย โดยที่ยังไม่ได้มีการอบรม เนื่องจากในขณะนั้นสานักงานาาลยุติธรรม
อาจยังมิได้เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ประนีประนอม ทาให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยของาาล ทาให้ไม่ สามารถทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้ประสบผลสาเร็จ
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ผู้าึกษามีความเห็นว่า บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากาาลต่างๆ ควร
ต้องผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด และหลังจาก
ผ่านการอบรม ต้องมีการประเมินผลว่าแต่ละบุคคลควรผ่านการประเมินหรือไม่ เพื่อไปทาหน้าที่ผู้
ประนี ป ระนอมที่มีป ระสิ ทธิภ าพ โดยส านักงานาาลยุ ติธ รรมเป็นผู้ กาหนดหลั กสู ตรและกาหนด
ระยะเวลาในการอบรมให้สอดคล้องกับการทางานหน้าที่ของผู้ประนีประนอม เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของาาล เทคนิคการไกล่เกลี่ย และการวางตนที่ดีของผู้
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ประนีประนอม ทั้งนี้เพื่อให้การไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพ และทาให้เกิดความารัทธาและความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อาาลและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3. องค์คณะของผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ย
การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง
โดยมีบุคคลที่สามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนาเสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อ
พิพาทให้คู่ความต่อรองกันได้สาเร็จ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาล หมายถึง การที่ผู้ไกล่เกลี่ยทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นคดี
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของาาลตั้งแต่าาลรับฟอองจนถึงก่อนมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้กับคู่ความ เป็น
การช่วยให้คู่ความทั้ง สองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน แต่ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอานาจในการกาหนด
ข้อตกลงให้แก่คู่ความแต่อย่างใด โดยมีจุดประสงค์เพื่ อให้เกิดการประนีประนอมยอมความจากความ
สมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นสาคัญ ดังนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอยกเลิกการไกล่เกลี่ยเสียเมื่อใด
หรือขณะอยู่ในขั้นตอนใดก็ย่อมได้
าาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญาาลยุติธรรม พ.า. 2554 ข้อ (2) วรรคแรก าาลจังหวัดมี
อานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป องค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อยสอง
คนและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจาาาลเกิน 1 คน หากในจังหวัดนั้นไม่มีาาลแขวง ให้าาลจังหวัดมี
อานาจพิจารณาคดีที่อยู่ในอานาจาาลแขวง โดยองค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาคนเดียว
ข้อ (2) วรรคสอง าาลแขวง เป็ นาาลชั้ นต้น ที่ไ ด้รับ การจัด ตั้งขึ้ นเพื่อพิ จารณาพิพากษา
คดีอาญาที่เ ป็ น ความผิ ด เล็ กน้ อยและคดีแ พ่งที่มี ทุนทรั พย์พิพ าทไม่ สู ง ทั้ งนี้ เพื่อให้ การพิ จารณา
พิพ ากษาคดี ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของประชาชน าาลแขวงมี อ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีและมีอานาจทาการไต่สวนหรือมีคาสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอานาจตามที่
กาหนดไว้ในพระธรรมนูญาาลยุติธรรม เช่น พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิ พาทหรือ
จานวนเงินที่ฟอองไม่เกิน 300,000 บาท และพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกาหนดอัตราโทษ
อย่างสูงไว้ให้จาคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ในกรณีที่จะลงโทษ
จาคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับซึ่งโทษจาคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้ว จะต้องให้ผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งร่วมเป็นองค์คณะในการ
พิพากษาคดีด้วย
ตามข้อกาหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 หมวด 3 การไกล่เกลี่ย
โดยองค์คณะผู้พิพากษา ข้อ 11 องค์คณะผู้พิพากษาอาจไกล่ เกลี่ยด้วยตนเองหรือให้ผู้พิพากษาคน
หนึ่งหรือหลายคนในองค์คณะดาเนินการไกล่เกลี่ยก็ได้
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และในหมวด 4 การไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมข้อ
12 ในกรณีที่ต้องดาเนินการไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดชอบราชการาาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้ง ผู้
ประนีประนอมเพื่อช่วยเหลือาาลในการไกล่เกลี่ยคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ ให้ผู้ประนีประนอมที่ได้รับ
การแต่งตั้งดาเนินการไกล่เกลี่ยตามข้อกาหนดนี้
เมื่อเปรียบเทียบข้อกาหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 ข้อ 11
และข้ อ 12 จะเห็ น ได้ ว่ า ข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า วบั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู้ พิ พ ากษาด าเนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ได้ โดย
กาหนดให้มีผู้พิพากษาคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นองค์คณะในการดาเนินการไกล่เกลี่ยได้ ส่วนการไกล่
เกลี่ ย โดยผู้ ป ระนี ป ระนอม บั ญ ญัติ ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบราชการาาลหรือ องค์ค ณะผู้ พิ พากษาแต่ง ตั้ง ผู้
ประนีประนอมเพื่อไกล่เกลี่ยคดี โดยข้อกาหนดดังกล่าวมิได้บัญญัติในเรื่องจานวนผู้ประนีประนอมว่า
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นองค์คณะในการดาเนินการไกล่เกลี่ย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาลถือเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่ง เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถ
ตกลงกันได้ จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คดี ที่ยุติลงได้ด้วยการไกล่เกลี่ย มักจะไม่มีการอุทธรณ์
หรือฎีกาต่อไป ดังนั้นในเรื่องจานวนผู้ประนีประนอม ผู้าึกษามีความเห็นว่า ผู้ประนีประนอมควรเป็น
องค์คณะในการไกล่เกลี่ย คล้ายกับองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีของาาล บางคดีมีผู้พิพากษา
หนึ่งคน บางคดีมีผู้พิพากษาสองคน ตามหลักเกณฑ์ของาาลยุติธรรม ซึง่ ผู้ประนีประนอมหนึ่งคนอาจมี
ความรู้ความชานาญด้านเดียว ถ้าเป็นกรณีคดีพิพาทมีข้อเท็จจริงในคดีหลายด้าน มีข้อขัดแย้งหลาย
ด้าน อาจต้องใช้ผู้ประนีประนอมที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน เพื่อเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยคดี
อีกทั้งผู้ประนีประนอมซึ่งเป็นองค์คณะยังสามารถปรึกษาหารือ ช่วยเสนอความคิดเห็น แนะนาคู่ความ
ในการแก้ไขปัญหาได้หลายด้าน ซึ่งอาจทาให้การไกล่เกลี่ยประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้ น ดังนั้น ผู้าึกษา
จึงมีความเห็นว่า ตามข้อกาหนดประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ ย พ.า.2554 ซึ่งใช้บังคับใน
ปั จ จุ บั น ก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ระนี ป ระนอมเพื่ อ ไกล่ เ กลี่ ย คดี แต่ มิ ไ ด้ ก าหนดจ านวนผู้
ประนีประนอมไว้ ควรมีการเพิ่มเติมกาหนดให้มีผู้ประนีประนอมในคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีผู้ไกล่เกลี่ย
จานวนหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได้ เพื่อเป็นองค์คณะในการไกล่เกลี่ยคดี ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลพิ นิจของผู้
พิพากษาผู้รับผิดชอบว่าคดีนั้นมีข้อพิพาทยุ่งยากหลายประเด็นหรือไม่ ซึ่งอาจจะกาหนดให้คดีนั้นมีผู้
ประนีประนอมเข้าทาการไกล่เกลี่ยจานวนหนึ่งคน สองคน หรือสามคนก็ได้
หลักกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาททางแพ่ง
ผู้าึกษาได้ค้นคว้าหลักกฎหมายต่างประเทาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาททางแพ่ง
มา 3 ประเทา สรุปย่อๆได้ ดังนี้คือ
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1. หลักกฎหมายของประเทาสหรัฐอเมริกา หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการเปิดเผย
ความลับบางเรื่องในการไกล่เกลี่ย ใน Uniform Mediation Act 2001 ของสหรัฐอเมริกา เป็นบท
กฎหมายที่บัญญัติเป็นข้อยกเว้นให้ผู้ที่ไกล่เกลี่ยและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยความลับในการไกล่
เกลี่ย หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาที่จะก่อให้เกิดการคุกคามหรือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล
อื่น การวางแผนก่ออาชญากรรมหรือการกระทาที่เป็นการปกปิดอาชญากรรมต่อเนื่องที่กาลังดาเนิน
อยู่ การกระทาทารุณต่อเด็กหรือผู้ที่บกพร่องทางจิตใจหรือร่างกาย การกระทาทารุณ รุนแรง หรือ
ทอดทิ้งเด็กหรือผู้ที่บกพร่องทางจิตใจหรือร่างกายรวมไปถึงคนชรา ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย
ต่อ สาธารณะ ของเด็ก และผู้ ที่ บ กพร่ องทางจิต ใจหรือ ร่า งกายดั งกล่ าวรวมไปถึง คนชราด้ว ย แต่
กฎหมายของประเทาไทยยังไม่มีการกาหนดครอบคลุมไปถึงข้อมูลเหล่านี้
2. หลั ก กฎหมายของประเทาอั ง กฤษ ประเทาอั ง กฤษเป็ น ต้ น แบบของระบบกฎหมาย
Common Law ที่มีวิวัฒนาการการใช้กฎหมายมาช้านานแล้ว เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้การไกล่เกลี่ย
ในการระงับข้อพิพาทแทนการฟอองร้องคดีจึงออกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายในรูปแบบแรงบีบบังคับและ
แรงจูงใจให้ใช้การไกล่เกลี่ย และระยะเวลาการไกล่เกลี่ยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจน
ซึ่งหากนามาใช้ในประเทาไทยได้ น่าจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าระบบการไกล่เกลี่ยของเราอย่างมาก
3. หลั ก กฎหมายของประเทาสิ ง คโปร์ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ
กฎหมายของประเทาสิ ง คโปร์ ซึ่ ง ช่ ว ยลดปริ ม าณคดี ขึ้ น สู่ า าล การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทได้ รั บ การ
สนับสนุนเป็นอย่างมากจากรัฐบาล โดยรัฐบาลมีเปอาหมายให้ประเทาสิงคโปร์เป็นาูนย์กลาง (Hub) ใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้าการลงทุนระหว่างประเทา นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังได้รับ
การยอมรับเป็นอย่างมากจากประชาชนเพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการฟอองาาล จะ
เห็นได้ว่าประเทาเล็กๆอย่างสิงคโปร์ให้ความสาคัญกับระบบการไกล่เกลี่ยเป็นอย่างมาก
ดังนั้นหากประเทาไทยต้องการที่จ ะพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยให้ทัดเทียมกับต่างประเทา
ตามที่ผู้าึกษาได้นาเสนอมานี้ คงจะต้องแก้กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหลายๆจุด ซึ่งคงจะต้องใช้
บุ ค คลากรทางกฎหมายเป็ น จ านวนมากและต้ อ งใช้ เ วลาในการาึ ก ษาถึ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย กั น อี ก
พอสมควร
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ข้อเสนอแนะ
ผู้าึกษาเห็นว่า การไกล่เกลี่ยเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทในาาลยุติธรรมที่ดีระบบหนึ่ง
และผู้ประนีประนอมมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้คู่ความสามารถตกลงกันได้ ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้ประนีประนอมและข้อกาหนดของประธาน
าาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยควรได้รับการแก้ไขบางประการ ซึ่งหากได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
จะทาให้ผู้ประนีประนอมทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาลยุติธรรมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ผู้าึกษาจึงขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกาหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 หมวด
7 ทะเบียนผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ข้อ 51 ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (1) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
ผู้าึกษาเห็นว่า สานักงานาาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในาาลควรเสนอให้มีการแก้ไขในส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ตามข้อกาหนดของประธานาาลฎีกา
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 ในข้อ 51 (1) ว่า “มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์”
หากมีการแก้ไขในประเด็นดังกล่าว ผู้าึกษามีความเห็นว่าสานักงานาาลจะได้บุคคลที่เข้ามา
ทาหน้าที่ผู้ประนีประนอมมีวัยวุฒิที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ มีความเป็นผู้นาที่ดี มี
ประสบการณ์ในการทางานหลายปี มีวิสั ยทัาน์ที่ดี สามารถวิเคราะห์ ส ถานการณ์และเสนอแนะ
ทางออกให้แก่คู่กรณีได้ ซึ่งจะทาให้การการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ กาหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ในเรื่องการ
อบรมผู้ประนีประนอมก่อนเข้าทาหน้าที่
ข้ อ ก าหนดของประธานาาลฎี ก าว่ า ด้ ว ยการไกล่ เ กลี่ ย พ.า. 2554 หมวด 7 ทะเบี ย นผู้
ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ข้อ 51 ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (3) เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่
สานักงานาาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง
ผู้าึกษาเห็นว่า สานักงานาาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในาาล ควรเสนอให้มีการแก้ไขในส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ตามข้อกาหนดของประธานาาล
ฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 ในข้อ 51 (3) ว่า “ต้องผ่ านการอบรมหลักสู ตรเทคนิคหรือ
วิธีการไกล่เกลี่ยที่สานักงานาาลยุติธรรมจัดหรือรับรองก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง”
โดยสานักงานาาลยุติธรรมควรกาหนดให้มีการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ย
เป็นประจาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และกาหนดให้มีการอบรมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยเชิญผู้ที่มีความรู้
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ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยมาช่วยกาหนดหัวข้อการฝึกอบรม และเป็นผู้บรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้ประนีประนอม มี การกาหนดหัวข้อที่อบรมอย่างชัดเจน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย
เทคนิคการไกล่เกลี่ย คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประนีประนอม ความชื่อสัตย์สุจริต และข้อกาหนด
หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประนีประนอมยอมความในาาล ทั้งนี้เพื่อให้การไกล่เกลี่ยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรเพิ่มเติมในข้อกาหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้
ประนีประนอมทาหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ข้อกาหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 หมวด 4 การไกล่เกลี่ยโดย
ผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งผู้ประนีประนอม ข้อ 12 ในกรณีที่ต้องดาเนินการไกล่เกลี่ย
ผู้รับผิดชอบราชการาาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อช่วยเหลือในการไกล่
เกลี่ยคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ ให้ผู้ประนีประนอมที่ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการไกล่เกลี่ยตาม
ข้อกาหนดนี้
ผู้าึกษาเห็นว่า สานักงานาาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในาาลควรเสนอให้มีการเพิ่มเติม หมวดที่ 4 การไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การ
แต่งตั้งผู้ประนีประนอม ตามข้อกาหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 โดย
เพิ่มเติมในส่ ว นเกี่ย วกับ จ านวนผู้ ประนีประนอม ข้อ 12 ว่า “ในกรณีที่ต้ องดาเนินการไกล่ เกลี่ ย
ผู้รับผิดชอบราชการาาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้งผู้ประนีประนอมหนึ่งคนหรือหลายคน
แล้วแต่กรณี เพื่อช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ ให้ผู้ประนีประนอมที่ได้รับการ
แต่งตั้งดาเนินการไกล่เกลี่ยตามข้อกาหนดนี้”
การกาหนดให้องค์คณะผู้ประนีประนอมทาหน้าที่ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบางคดีมีจานวนผู้
ประนีประนอมมากกว่าหนึ่งคน จะมีผลดีในกรณีข้อพิพาทในคดีมีความยุ่งยากและต้องใช้ความรู้ความ
ชานาญของผู้ประนีประนอมในหลากหลายวิชาการ และเพื่อให้ร่วมกันกาหนดแนวทางการไกล่เกลี่ย
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม
กาญจนา ปาณะสิทธิ์. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการระงับข้อพิพาทโดยการ
ไกล่เกลี่ย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติาาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551.
คนึงนิจ แซ่เฮง, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสิงคโปร์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
Khanuengnit.blogspot.com/2016/05/blog-post.html [19 มีนาคม 2560].

10
คมวัชร เอี้ยงอ่อง. ภาวะผู้นาของผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอม [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
https://F.bloggang.com/m/viewblog.php?id=drcomkrub&group=7 [5 สิงหาคม
2560].
โชติช่วง ทัพวงา์. การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. กรุงเทพมหานคร: สานักระงับข้อพิพาท สานักงานาาลยุติธรรม. 2555.
นพพร โพธิรังสิยากร. การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. กรุงเทพมหานคร: สานักระงับข้อพิพาท สานักงานาาลยุติธรรม
2555.
แนวปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกผู้ประนีประนอม [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http//www.adro.coj.go.th [19 มีนาคม 2561].
บริษัท สานักงานจรัสทนายความและการบัญชี จากัด. ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินคดีแพ่ง [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก: www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=article&ld...4
[19 มีนาคม 2561].
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.า.2554. ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
www.royin.go.th/dictionary/indese.ptp[20 ตุลาคม 2559].
ไพโรจน์ วายุภาพ. คาอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป. กรุงเทพมหานคร:
เนติบัณฑิตยสภา, 2551.
ภัสวรรณ อุชพงา์อมร. หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย. วารสารการเมืองการ
ปกครอง 7, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560): 163.
ภานุ รังสีสหัส. เทคนิค จิตวิทยาและการสื่อสาร สาหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. กรุงเทพมหานคร:
สานักระงับข้อพิพาท สานักงานาาลยุติธรรม 2556.
วรนารี สิงห์โต. หลักสุจริตกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.stou.ac.th/schools/slw/upload/ex40701-1.pdf [7 สิงหาคม 2560].
าุภณัฎฐ์ สัตยาภิวัฒน์. ประสิทธิผลการบริหารงานระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของาาลยุติธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล. วารสารบัณฑิตศึกษา 8, 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557): 139 - 143.
าูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก สานักระงับข้อพิพาท สานักงานาาลยุติธรรม. ประมวล
จริยธรรมผู้ประนีประนอม กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส, 2555.
สมชัย ฑีฆาอุตมากร. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา เล่ม 2.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทาไทย), 2553.
สรวิา ลิมปรังษี. การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. กรุงเทพมหานคร: สานักระงับข้อพิพาท สานักงานาาลยุติธรรม, 2555.

11
. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลประเทศอังกฤษ อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อ
พิพาท [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: gwww.elib.coj.go.th/Article/49_9_6.pdf [7
พฤาจิกายน 2560].
สุทัาน์ สงวนปรางค์ มนต์ชัย ชนินทรลีลา สมนึก ลิ้มเทียมเจริญ, วิทยาลัยการปกครอง, กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคโดยสังเขป [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
www.iadopa.org/KM2577/laws [19 มีนาคม 2560].
สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง. คู่มือการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2524.
สานักระงับข้อพิพาท สานักงานาาลยุติธรรม. รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการนาร่อง
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ชุมขน (อ.ก.ช.), ดาเนินการวิจัยโดย สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรามคาแหง. สานักระงับข้อ
พิพาท สานักงานาาลยุติธรรม : าูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก,
2553.
. ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม. กรุงเทพมหานคร: สานักระงับข้อพิพาท สานักงาน
าาลยุติธรรม, 2555.
สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง. คู่มือการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2524.
หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์. คดีในศาลจังหวัดมีนบุรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.matichon.co.th/news/155131 [23 มีนาคม 2561].
ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
https://www.baanjomyut.com/library/ethics/01.html. [1 สิงหาคม 2560].
Uniform Mediation Act [online], Available from :
http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm [10 August 2560].
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.
ระเบียบคณะกรรมการบริหาราาลยุติธรรม ว่าด้วยการาึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.า.2544
ข้อกาหนดของประธานาาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า.2554.

