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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหของอาจารยวิชัย  อริยะนันทกะ 

ท่ีกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงทานไดเมตตาและกรุณาตอผูเขียนมาโดยตลอดในการ
ใหคําปรึกษา  แนะนําและขอคิดเห็นตางๆอันเปนประโยชน รวมท้ังไดเสียสละเวลาอันมีคาในการ
ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไวเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.พีรพันธุ  พาลุสุข ท่ีไดกรุณารับเปนประธานการ
สอบวิทยานิพนธ รวมท้ังอาจารยสนิท  นิติธรรมาศ และอาจารยสรวิศ  ลิมปรังษี ท่ีไดเสียสละเวลา
อันมีคารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธและไดตรวจสอบแกไขขอบกพรอง  พรอมท้ังให    
คําแนะนําตางๆ อันเปนประโยชน 

นอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ นองๆ ท่ีมีสวนชวยเหลือทุกคนและเจาหนาท่ีศูนยไกลเกล่ีย
และประนีประนอมขอพิพาทในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง (คุณสัญญา  
เทพพิพัฒนชัยกุล และ คุณธมลวรรณ  เศรษฐเมธีกุล)ท่ีใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการ
คนควาขอมูลเอกสารประกอบการเขียนวิทยานิพนธ รวมท้ังเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ทุกทานท่ีชวย
เปนธุระจัดการในสวนท่ีเกี่ยวกับข้ันตอนและระเบียบตางๆในการจัดทําวิทยานิพนธจนเสร็จเปน
รูปเลมโดยสมบูรณ 

สุดทายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวของผูเขียนและคุณฉัตรชัย  แกวกูร ท่ีคอย
เปนกําลังใจท่ีดีใหและสนับสนุนสงเสริมผูเขียนมาโดยตลอดระยะเวลาในการศึกษาและการทํา
วิทยานิพนธเลมนี้ใหสําเร็จเสร็จสมบูรณลงได 

หากมีความผิดพลาดหรือความบกพรองเปนประการใด ผูเขียนขอนอมรับและยอมรับผิด
แตเพียงผูเดียว 
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บทคัดยอ 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทในภาคปฏิบัติ:ศึกษากรณีคดี

ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง เพ่ือการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ีย
ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสําคัญและเปนท่ีนิยมของคูกรณีอยางมากท่ีเลือกใชในการระงับขอพิพาท 
โดยเฉพาะการระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ จนอาจจะสรุปไดวา
การไกลเกล่ียเปนการระงับขอพิพาทที่ทุกฝายไดรับประโยชนสูงสุด ดวยกระบวนการไกลเกล่ียท่ีมี
ความรวดเร็ว ประหยัด เปนธรรม รักษาชื่อเสียง รักษาความลับในทางธุรกิจ รักษาสัมพันธภาพในทาง
ธุรกิจไดดีและมีผลลัพธเปนท่ีพึงพอใจแกทุกฝาย ดังนั้นจึงทําใหบทบาทของการไกลเกล่ียขอพิพาทไดมี
เพิ่มมากข้ึนในการระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปนลําดับ 

การไกลเกล่ียขอพิพาทเปนการระงับขอพิพาทโดยความสมัครใจและเปนวิธีหาขอเท็จจริง
โดยการปฏิบัติที่ชอบธรรม ในการไกลเกล่ียผูไกลเกล่ียไมจําเปนจะตองใชหลักกฎหมาย เพียงใชความ
เปนธรรม ความเปนกลาง ความมีเมตตา  ความสุจริตมีความจริงใจมีเจตนาที่แทจริงตอการไกลเกล่ีย
รวมท้ังความมีเจตนาท่ีดีตอกระบวนการไกลเกล่ีย ของผูไกลเกล่ียและผูรวมกระบวนการไกลเกล่ีย     
ทุกฝายซ่ึงหมายรวมถึงคูพิพาท คูกรณีทุกฝายท่ีเขามาเกี่ยวของในกระบวนการไกลเกล่ียเปนสําคัญ       
ในการที่จะนําไปสูความสําเร็จในการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความกัน
ในศาลและมีการทําคําพิพากษาตามยอมใหมีผลบังคับใชไดสมดังเจตนารมณของคูความในการตกลง
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีสมบูรณตามกฎหมายมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นเม่ือกระบวนการไกลเกล่ียมีประโยชนท่ีดีมากมายหลายประการ จึงควรหาแนว
ทางแกไขใหการไกลเกล่ียเปนท่ียอมรับท่ีจะใชในการระงับขอพิพาทในทางหลักมิใชเปนเพียงทางเลือก
ในการระงับขอพิพาทเทานั้น  ฉะนั้นจากการศึกษาถึงปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทในภาคปฏิบัติ:กรณี
คดีในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางน้ัน จึงขอสรุปวาควรมีการออกกฎหมาย
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มารับรองกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล เพื่อจะไดปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและ
เปนท่ีนิยมในการระงับขอพิพาทท่ีสําคัญ เชน คดีทรัพยสินทางปญญาและคดีการคาระหวางประเทศท่ีมี
ลักษณะคดียุงยากพิเศษกวาคดีท่ัวไปและในปจจุบันนั้นมีปริมาณคดีหรือขอพิพาทเพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ 
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Abstract 
 This thesis studies certain problems of mediation process in cases of the Central 
Intellectual Property and International Trade Court. As one of the alternative methods of dispute 
resolution, the mediation plays a significant role and seems most popular among the participants 
willing to opt in. It may be stated here that the role of mediation activities tend to be increasingly 
emphasized by disputing parties because the effective mediation is of supreme benefit to 
everyone concerned as a result of its speedy, inexpensive and fair approach. Furthermore, 
successful mediation is likely to maintain reputations, keep trade secrets, and improve 
relationships between the vast majority of participants who express satisfaction with the process, 
the neutral, the outcome, and the implementation. 

Mediators are not required to apply any specific provisions of law. Rather, the 
fairness, the neutral, the kindness, the sincerity, the willingness, and the good intention which 
bear in the minds of mediators as well as of all participants concerned are the key factors leading 
the way to triumphant mediation and may bring about an agreement or compromise duly 
enforceable in accordance with the disputants’ intents. 

In conclusion, it is suggested that suitable approaches be established so that the 
mediation process becomes more improved and appears imperative, rather than alternative, for 
disputants to recognize. According to the study of this very topic, the author strongly 
recommends that there be a specific statute on the mediation process in court with a view to 
ensuring harmony practice of dispute resolution and winning popularity among disputing parties 
such as those to the intellectual property and international trade cases which are of more 
specialized and complicated features than conventional lawsuits, and which have increasingly 
grown in volume nowadays.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
            

ในปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยไดขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ท้ังการคา
ในประเทศและตางประเทศ นอกจากน้ี ยังมีไดมีการคิดคนและสรางสรรคส่ิงประดิษฐใหมๆข้ึน 
เพ่ือชวยในการสงเสริมและพัฒนาระบบการคาหรืออุตสาหกรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน ทําใหเกิด
ความต่ืนตัวในการคุมครองสิทธ์ิของตนทุกภาคสวน โดยรวมถึงสิทธ์ิทางปญญาดวย ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางเจาของสิทธิ หรือเจาของกิจการคา ข้ึนได ทําใหมีการฟองรองคดีท้ัง
ในสวนของประชาชน หนวยงานเอกชน และหนวยงานราชการฟองรองนําคดีขึ้นสูศาลทรัพยสิน    
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศมากข้ึนเปนลําดับ จึงมีคดีท่ีพิพาทเขาสูการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลทรัพยสินทางปญญาฯเปนจํานวนมากตามไปดวย และทําใหมีปริมาณคดีท่ีคางพิจารณา
ในศาลมากข้ึนทุกช้ันศาล 
 การสรางบรรทัดฐานในการระงับขอพิพาท ที่มีประสิทธิภาพเปนธรรม และเปน
ประโยชนแกทุกฝาย จึงเปนท่ียอมรับของทุกฝายทําใหมีสภาพบังคับท่ีไดผลชัดเจนข้ึน เห็นวา
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลจัดเปนวิธีการระงับขอพิพาทท่ีดีท่ีสุด แตอยางไรก็ดียอมจะมี      
ขอเสียอยูบางประการและกระบวนการของศาลไทยก็ไดประสบกับปญหาปริมาณคดีท่ีเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว ไมไดสัดสวนกับอัตรากําลังผูพิพากษา และเจาหนาท่ีศาลยุติธรรม ซ่ึงมีปริมาณนอยเม่ือ
เทียบกับปริมาณคดีท่ีข้ึนสูศาล กอปรกับปจจุบันมีการพิจารณาคดีแบบตอเนื่องและครบองคคณะ 
ทําใหการนัดพิจารณาคดีลวงหนาเปนเวลานานมาก จึงกอใหเกิดปญหาความลาชา ในการพิจารณา
คดีและมีคดีค่ังคางในศาลเปนจํานวนมากสภาพปญหาเชนนี้ พบวามีอยูในตางประเทศเชนกัน และ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดทําโครงการระงับขอพิพาทโดยทางอื่น (Program for Alternative 
Dispute Resolution) หรือ ADR นั้นไดนําทางเลือกใหมในการระงับขอพิพาท ท่ีใชไดผลมากท่ีสุด
เชน การเจรจาตอรอง การไกลเกล่ียประนีประนอมขอพิพาท หรือการอนุญาโตตุลาการ เชนนี้เขามา
ชวยในการลดปริมาณคดีลง เนื่องจากเห็นวาจํานวนคดีท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ จนมีจํานวนสูงกวา
อัตรากําลังผูพิพากษาท่ีจะพิจารณาคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้นกอใหเกิดคดีความคางในศาลเปน
จํานวนมาก ซ่ึงนอกจากจะเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมเปนอยางมากแลว ยังมีผลกระทบ
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ตอสุขภาพจิตของคูความจํานวนมากท่ีนําคดีข้ึนสูศาลและหวังวาศาลเปนท่ีพึ่งท่ีสําคัญ ฉะนั้น   
โครงการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาล รวมท้ังการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทนอกศาลดวย จึงมีสวนชวยลดปริมาณคดีท่ีค่ังคางอยูในศาลลงไดเปนจํานวนมากและ   
ชวยลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสูศาลไดเปนจํานวนมากดวย  
 ในการศึกษาปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทในภาคปฏิบัติ กรณีคดีทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ โดยผลของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 
ประเทศไทยจึงอาจถือไดวาเปนประเทศแรกในโลกที่มีการกําหนดใหศาลชํานัญพิเศษในเร่ือง
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศอยูในท่ีเดียวกัน และใหมีเขตอํานาจศาลท่ัว
ราชอาณาจักร นั่นคือ อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลาง อาจแบงไดเปนส่ี
ประเภทใหญๆ ดังนี้  

1. คดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
2. คดีแพงเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ 
3. คดีแพงเกี่ยวกับการกักเรือ 
4. คดีแพงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในเรื่องทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ (พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลาง มาตรา 7) 1 

                                                           
1 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลาง มาตรา 7 บัญญัติวา  ศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปน้ี 
 (1)    คดีอาญาเก่ียวกับเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 
 (2)    คดีอาญาเก่ียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ถึงมาตรา 275 
 (3)    คดีแพงเก่ียวกับเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถายทอดเทคโนโลยี 

หรือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 
 (4)   คดีแพงอันเน่ืองมาจากการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275 
 (5)  คดีแพงเก่ียวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคา หรือตราสารการเงินระหวางประเทศ หรือการ

ใหบริการระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เก่ียวเน่ือง 
 (6)   คดีแพงเก่ียวกับเลตเตอริออฟเครดิตที่ออกเก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมตาม (5) การสงเงินเขามาใน

ราชอาณาจักรหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสตรีซีท รวมทั้งการประกันเก่ียวกับกิจการดังกลาว 
 (7)   คดีแพงเก่ียวกับการกักเรือ 
 (8)   คดีแพงเก่ียวกับการทุมตลาด และการอุดหนุนสินคา หรือการใหบริการจากตางประเทศ 
 (9)  คดีแพงหรือคดีอาญาที่เก่ียวกับขอพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การคนพบ ทางวิทยาศาสตร    

ช่ือทางการคา ช่ือทางภูมิศาสตรที่แสดงถึงแหลงกําเนิดของสินคา ความลับทางการคา และการคุมครองพันธุพืช 
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 คดีในประเภทนี้ทุกคดีตองสงมาฟองรองยังศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลางและเขามา
รับการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลางท้ังหมด เนื่องจากคดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศนั้นมีความยุงยากสลับซับซอนกวาคดีแพง คดีอาญาโดยท่ัวๆไป 
และเนื่องจากมีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอซ่ึงในปจจุบันมีจํานวนอัตรากําลังผูพิพากษาประจําศาล
ทรัพยสินทางปญญาฯเพียง 10 องคคณะหรือมีอัตรากําลังผูพิพากษาจํานวน 20 ทานเทานั้นท่ีจะทํา
การพิจารณาพิพากษาคดีตางๆดานทรัพยสินทางปญญาและคดีการคาระหวางประเทศท่ัวประเทศท่ี
มีการฟองรอง ทําใหประสบกับปญหาคดีความคางในศาลเปนจํานวนมาก ดังนั้นศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง จึงไดนําเอากระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใชในศาล 
และออกระเบียบวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลาง พ.ศ. 2541 เปนฉบับแรกข้ึนมาใชปจจุบันไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบเกาและ
ออกเปนระเบียบใหมในป พ.ศ. 2545 เพื่อรองรับการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลทรัพยสินทาง
ปญญาฯกลาง ซ่ึงมีปริมาณคดีท่ีคางพิจารณาอยูในศาลเปนจํานวนมากและทวีสูงข้ึนไปอีกเมื่อ
กระบวนพิจารณาคดีของศาล ไดเขาสูระบบการพิจารณาครบองคคณะและตอเนื่องตามมาตรา 236 
แหง     รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนั้นจึงจําเปนตองเพ่ิมมาตรการและกําหนด
นโยบายในกระบวนการไกลเกล่ีย โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิในการไกลเกล่ียใหเกิดเปนรูปธรรมมีความ
เปนสากลมากยิ่งข้ึนกลาวคือเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีการออกกฎหมายมารับรองใน
กระบวนการ  ไกลเกล่ียใหมีสภาพบังคับใชไดตามขอตกลงของคูพิพาท ดังนั้นจากการท่ีคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ มีสภาพปญหาอันเปนประเด็นสําคัญท่ีจะใชเปน
กรณีศึกษาดังตอไปนี้ 

 ประเด็นแรก  ปญหาเกี่ยวกับขอบอํานาจของผูพิพากษา วาจะมีอํานาจเพียงใดในการ
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหคูความไกลเกล่ีย หรือมีการกําหนดใหนําคดีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย
กอนฟองคดี รวมท้ังบทบาท หนาท่ี คุณสมบัติ และความสามารถของผูประนีประนอม ซ่ึงมีสวน
สําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหการไกลเกล่ียประสบความสําเร็จ 

 ประเด็นท่ีสอง กระบวนการไกลเกล่ียประนีประนอมขอพิพาท ยังขาดระบบของการ    
คัดเลือกประเภทคดีท่ีสามารถทําการไกลเกล่ียไดเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียของศาล เชน ไมมี

                                                                                                                                                                      

 (10)  คดีแพงหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ 

 (11)    คดีแพงเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับขอพิพาทตาม (3) ถึง (10) 
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กระบวนการกล่ันกรองขอพิพาทเบ้ืองตน เพื่อแยกประเภทคดีท่ีสามารถไกลเกล่ียได และคดีท่ีไม
สามารถไกลเกล่ียไดใหแยกจากกันใหชัดเจน  

 ประเด็นท่ีสาม ปญหาขอกฎหมายในภาคปฏิบัติของการไกลเกล่ียนอกศาลและในศาล 
เชน การรักษาความลับในกระบวนการไกลเกล่ีย เร่ืองอายุความ พยานหลักฐานและขอเท็จจริง     
ในคดีตางๆ การกําหนดหรือใหความคุมกันความรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญาของผูไกลเกล่ีย 
โดยเนนในดานคดีทรัพยสินทางปญญาและคดีการคาระหวางประเทศ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของตางประเทศท้ังในยุโรป อเมริกาและเอเชีย 

 ประเด็นท่ีส่ี ปญหาของการไมมีกฎหมายออกมาเพื่อรองรับการดําเนินกระบวนการ   
ไกลเกล่ียของศาลท่ีชัดเจน และเหมาะสมในการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีมาตรฐาน ซ่ึงเปน
ระเบียบขอบังคับของสถาบันตางๆเปนการเฉพาะเทานั้นทําใหการบังคับใชตามกฎหมายไมเปน
แนวมาตรฐานเดียวกันในทางปฏิบัติของศาลตางๆ ในคดีประเภทเดียวกัน 

 ประเด็นท่ีหา  เม่ือประเทศไทยไมมีการออกกฎหมายมาเพ่ือรับรองกระบวนการ          
ไกลเกล่ียขอพิพาทนั้น เห็นไดทําใหวาเกิดผลเสียแกกรณีพิพาท ขอพิพาทตางๆท่ีเกิดข้ึนนั้นขาดการ
สงเสริมสนับสนุนใหคดีตางๆเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียของศาล    

 ปจจุบันเมื่อนําระบบพิจารณาคดีแบบตอเนื่องและครบองคคณะมาใช ทําใหระยะเวลาท่ี
จะนําคดีเขาสูกระบวนพิจารณายิ่งใชเวลานานมากข้ึน ทําใหเกิดคดีคางอยูในศาลเพ่ิมมากข้ึน         
จึงเห็นสมควรอาศัยโอกาสในชวงระยะเวลาท่ีวางเพ่ือรอการเขาสูกระบวนพิจารณาของศาลนั้น  
ควรนําเอากระบวนการไกลเกล่ียเขามาใชกับคดีท่ีรอการพิจารณานานนั้น โดยสรางเสริมความ
เขมแข็งของระบบไกลเกล่ียใหมีประสิทธิภาพ มีการวางมาตรการไกลเกล่ียคดีกอนวันนัดพิจารณา   
รวมทั้งกล่ันกรองคดีท่ีมีความเหมะสมหรือจัดใหคดีบางประเภทจําเปนจะตองเขาสูกระบวนการ      
ไกลเกล่ียกอนเขาสูกระบวนพิจารณาของศาลหรือกอนฟองคดี เพ่ือเปนการกําจัดคดีบางประเภทท่ี
สามารถไกลเกล่ียไดออกไปกอนนําคดีข้ึนฟองสูศาลดวย เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีไดมี
การนําระบบการบริหารจัดการคดี (Case Management)  เขามาใชควบคูกันไปเพื่อลดปริมาณคดี 
รวมท้ังมีการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลหรือการนําคดีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียกอนฟองคดีหรือ
นําคดีข้ึนสูศาล 
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1.2  วัตถุประสงคการวิจัย  
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาความสําคัญ รูปแบบ หลักเกณฑในการไกลเกล่ีย ขอบอํานาจและ
บทบาท หนาท่ี คุณสมบัติของผูประนีประนอม ในคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ 
  1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางวิธีการไกลเกล่ียในคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายแมแบบ  
  1.2.3  เพื่อวิเคราะหประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 , 20 และมาตรา 
20 ทวิ กับการไกลเกล่ียในคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 1.2.4 เพื่อนําผลการวิจัยไปแกไขปญหาอุปสรรคการไกลเกล่ียขอพิพาทในภาคปฎิบัติท้ัง
การไกลเกล่ียในศาลและนอกศาล ทําใหชวยลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสูศาลและทําใหคดีท่ีข้ึนสูศาลสําเร็จ
ไปดวยความรวดเร็ว 
 1.2.5  การกล่ันกรองประเภทคดีท่ีจะเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย โดยเนนจากสถิติคดี
แยกประเภทตางๆ เชน  คดีเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา คดีเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ          
คดีเกี่ยวกับการขนสงระหวางประเทศ  เปนตน  
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ไดทําการวิจัยจากสภาพปญหาของกระบวนการไกลเกล่ียและ      
การประนีประนอมขอพิพาทในคดีทรัพยสินทางปญญาและคดีการคาระหวางประเทศ ซ่ึงมีสภาพ
ปญหา อุปสรรค ขอจํากัดท้ังในทางปฏิบัติและภาคทฤษฎี เนื่องจากไมมีความชัดเจนทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกระบวนการและหลักเกณฑตางๆในการดําเนินการไกลเกล่ีย ดังนั้นจึงควรมีการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไกลเกล่ียและหลักเกณฑในการไกลเกล่ียขอพิพาท เพื่อเปนการ      
สงเสริมสนับสนุนใหมีการบังคับใชตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานและ
แนวทางเดียวกัน 
 
1.4 ขอบเขตการทําวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดศึกษาทําวิจัยเฉพาะขอพิพาทในศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ถึง 2548 เฉพาะประเภทคดีตอไปนี้  

DPU



 6 

 1.4.1  ประเภทคดีทรัพยสินทางปญญา เชน คดีลิขสิทธ์ิ คดีสิทธิบัตร คดีเคร่ืองหมาย
การคา คดีความลับทางการคา เปนตน 
 1.4.2  ประเภทคดีการคาระหวางประเทศ  เชน คดีซ้ือขายระหวางประเทศ คดีเลตเตอร
ออฟเครดิต  คดีทรัสตรีซีท เปนตน  
 1.4.3  ประเภทคดีการขนสงระหวางประเทศ เชน คดีการรับขนทางทะเล คดีการขนสง
ระหวางประเทศทางอ่ืน คดีกักเรือ เปนตน 
 
1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 งานวิจัยฉบับนี้ทําการศึกษาคนควาและวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
โดยรวบรวมขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บทความ   
คดีความ  คําพิพากษา สถิติคดี เอกสารหนังสือท้ังในประเทศและตางประเทศ ระเบียบศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ.2545 ขอบังคับวาดวยการ  
ไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล ประมวลจริยธรรมผูไกลเกล่ีย และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2544 สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม     
รวมท้ังการไกลเกล่ียนอกศาลและในศาล โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายแมแบบ กฎหมายตางประเทศ
และศึกษาระบบวิธีการไกลเกล่ียตางๆท่ีใชอยูในตางประเทศ โดยนํามาศึกษาวิเคราะหวิจัยอยางเปน
ระบบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงขอดีขอเสียสภาพปญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบ ไกลเกล่ียและ  
การประนอมขอพิพาท โดยหาแนวทางในการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทใหมี
การบังคับใชกฎหมายท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน หรือแกไขโดยยกราง
กฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกล่ียใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการระงับขอพิพาทท่ีดีอีกทางหนึ่ง 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.6.1 ทําใหสามารถนําเอากฎหมายแมแบบในสวนท่ีเกี่ยวของกับการนําวิธีการ         
ไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทและแนวทางในการปฏิบัติของศาลในตางประเทศ มาศึกษาเพ่ือหา
แนวทางปฏิบัติในการระงับขอพิพาทในคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ          
 1.6.2 ทําใหมีขอบเขตอํานาจ รูปแบบ หลักเกณฑในการไกลเกล่ียและคุณสมบัติของ               
ผูประนีประนอมท่ีทําหนาท่ีเปนผูประนีประนอมยอมความในศาล และผูไกลเกล่ียนอกศาลที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 
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 1.6.3 เพื่อประโยชนในการลดปริมาณคดีท่ีคางในศาลโดยกําหนดใหใชวิธีการไกลเกล่ีย
ประนีประนอมขอพิพาทในคดีทรัพยสินทางปญญาและคดีการคาระหวางประเทศ 
           1.6.4 ทําใหเกิดทางเลือกใหมในการระงับขอพิพาทและยังชวยเรงรัดการพิจารณาคดี     
ใหยุติลงโดยเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนท่ีมีอรรถคดี 
 1.6.5 ทําใหมีการบัญญัติกฎหมายข้ึนมารองรับกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ประเทศไทย 
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บทที่ 2 
แนวคิดในการนําวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใชในศาล 

  
2.1 ความหมายและสาระสําคัญ 
 

ประเภทของการระงับขอพพิาท 
 การระงับขอพพิาทอันเปนท่ียอมรับมี 4 วิธีดวยกันดังตอไปนี้ 

 1.  การเจรจาตอรอง (Negotiation) 
 2.  การไกลเกล่ียหรือการประนอมขอพิพาท (Mediation หรือ Conciliation) ซ่ึงใน
ประเทศไทยจะใหความหมายของท้ังสองคําไวไมแตกตางกัน 
 3.  อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
 4.  การพิจารณาพิพากษาโดยศาล (Litigation) 
 1.  การเจรจาตอรอง (Negotiation) 
   การระงับขอพิพาทท่ีเปนธรรมประหยัด  รวดเร็ว  สามารถรักษาความลับและ
สัมพันธภาพระหวางคูความตลอดจนมีสภาพบังคับท่ีดีท่ีสุด เห็นจะเปนการเจรจาตอรอง เพื่อตกลง
กันในระหวางคูความดวยกันเอง2 วิธีการแบบนี้ของไทยเราเรียกวาการประนีประนอมยอมความ ซ่ึง
เปนวิธีการระงับขอพิพาทนอกศาลวิธีหนึ่ง  ซ่ึงคูกรณีท้ังสองฝายทําการเจรจาตกลงกันเอง การ
ตัดสินใจตางๆ ข้ึนอยูกับคูกรณี โดยไมมีบุคคลท่ีสามารถช้ีแนะช้ีนําในการตัดสินใจ แตเกิดจาก
ความสมัครใจของคูกรณีท่ีจะเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันเอง ซ่ึงการประนีประนอมยอมความน้ี
จําทําใหคูกรณีท่ังสองฝายสามารถรักษา สัมพันธภาพท่ีมีตอกันไวไดหากตกลงกันสําเร็จ3 เชนกัน
และเนื่องจาก     คูความเจรจากันเองโดยไมมีบุคคลท่ีสามจึงมีความประหยัด รวดเร็ว สามารถรักษา
ความลับและสงวนสัมพันธภาพระหวางคูความดวยกันไดเปนอยางดี บางคร้ังการรับประทาน

                                                           
2 วิชัย  อริยะนันทกะ.  (2540).  “การระงับขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาการคาระหวางประเทศ.”  รวม

บทความขอบังคับ ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ เลม 2 
(พิมพครั้งที่ 2).  หนา 309. 

3 ชาญณรงค  ปราณีจิตต และคณะ.  (2543).  การวิจัยเพ่ือหาวิธีลดปริมาณคดีท่ีมาสูศาล (รายงานวิจัย). 
หนา 122. 
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อาหารดวยกันเพียงมือเดียวระหวางผูบริหารกิจการของท้ังสองฝายก็อาจแกปญหาขอขัดของท่ี 
เกิดข้ึนได 
 เหตุท่ีถือวาการแกปญหาโดยวิธีนี้มีความเปนธรรมเน่ืองจากวา คูกรณีเปนผูเจรจาตกลง
กันเอง เปนผูเลือกผลแหงการเจรจาเองจึงตองถือวาเปนธรรมและใหความรูสึกแกคูกรณีท้ังสองฝาย
วาตนเปนผูชนะ (Win/Win) ไมใชฝายหน่ึงชนะและอีกฝายหน่ึงเปนผูแพ (Win/Lose) อยางเชนการ
พิจารณาพิพากษาโดยศาลหรือการพิจารณาชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลการ การบังคับตามสัญญา
ประนีประนอมก็ทําไดงายเนื่องจากเกิดจากความสมัครใจของคูความเอง4 
 2.  การไกลเกล่ียหรือการประนอมขอพิพาท (Mediation or Conciliation) 
 การระงับขอพิพาท โดยวิธีไกลเกล่ียหรือประนอมขอพิพาทเปนการแกไขปญหาความ
ขัดแยงระหวางคูกรณี โดยท่ีคูพิพาทตกลงกันใหบุคคลท่ีสามเขาชวยไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความกัน โดยคูพิพาทท้ังสองฝายยอมผอนผันขอเรียกรองของตนและแตละฝาย
จะไดสิทธิตามท่ีไกลเกล่ียหรือประนีประนอมยอมความกันนั้น ผูท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ียหรือประนอม
ขอพิพาทไมมีอํานาจบังคับใหคูพิพาทตกลงกัน ไมมีอํานาจใหคําตัดสินหรือกําหนดผลลัพธแหง  
การเจรจาใหแกคูความแตจะชวยลดความตึงเครียดและสรางบรรยากาศท่ีดีในการเจรจา โดยใน
บางคร้ัง ผูไกลเกล่ียหรือผูประนอมขอพิพาท อาจเสนอแนวทางในการตกลงใหแกคูพิพาทได5 
 การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียหรือการประนอมขอพิพาท มีสวนคลายกันการ
ประนีประนอมยอมความโดยท่ีผูประนอมขอพิพาทจะเปนผูทําการเจรจาไกลเกล่ียใหคูกรณี         
ทําความตกลงกันแตจะมุงเนน สําหรับการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาในทางแพงและพาณิชย  
ซ่ึงเกี่ยวของกับธุรกิจเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศโดยอาศัยพื้นฐานของขอตกลงระหวาง        
คูกรณีในสัญญา6 
 3. อนุญาโตตุลากร (Arbitration) 
 การระงับขอพิพาท โดยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนการตกลง เพื่อยุติขอพิพาทโดยการ
ตัดสินใจของคนกลาง ซ่ึงจะตองไมใชเปนฝายในขอพิพาทคือ เปนบุคคลภายนอกจะมีจํานวนหนึ่ง
คนหรือหลายคนก็ได โดยไดรับเลือกจากผูเปนฝายในขอพิพาท หรือไดรับแตงต้ังตามวิธีการท่ีผูเปน
ฝายในขอพิพาทไดตกลงไวหรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหทําการพิจารณา ช้ีขาดขอพิพาทเร่ืองใดๆ 
โดยเฉพาะคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น โดยทั่วไปแลวจะถือวาถึงท่ีสุดหมายความวามีผลเปน
การยุติขอพิพาท ท้ังปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และคูกรณีจะตองผูกพันตามคําช้ีขาดน้ัน   
                                                           

4 วิชัย  อริยะนันทกะ. เลมเดิม. หนา 3. 
5 ชาญณรงค  ปราณีจิตต และคณะ. เลมเดิม. หนา 140-141. 
6 แหลงเดิม. หนา 183-184. 
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เม่ือคูกรณีเปนผูแพคดีไมปฏิบัติตามคําช้ีขาดอีกฝายหน่ึงก็สามารถอาศัยองคการของรัฐ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือศาลใหทําการบังคับตามท่ีไดช้ีขาดนั้นได 7 
 4.  การพิจารณาพิพากษาโดยศาล (Litigation) 
 การระงับขอพิพาท โดยศาลเปนกระบวนการท่ีมีหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีเขมงวดเปน
กลไกระงับขอพิพาทที่ มีมาตรฐานท่ีสุด การพิจารณาคดีของศาลเปนการคนหาขอเท็จจริง             
ในประเด็นท่ีคูความโตแยงกันหรือเปนการคนหาความเสียหายท่ีแทจริง โดยผูพิพากษาซ่ึงอยูใน
ระบบราชการที่มีการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมมาเปนเวลานาน เปนท่ียอมรับของ   
ประชาชนท่ัวไป เปนท่ีพึ่งสุดทายท่ีทุกคนยอมรับในการระงับขอพิพาทศาลจะทําการตัดสินใหเกิด
การแพชนะระหวางคูความ โดยทําเปนคําพิพากษาของศาลน้ันมีผลผูกพันไมเฉพาะเพียงแตคูกรณี
เทานั้นแตยังผูกพันไปถึงบุคคลภายนอกดวย รวมท้ังสามารถยื่นอุทธรณหรือยื่นฎีกาตอศาลสูงได 
ตามลําดับช้ันศาล  หากคูความฝายใดฝายหนึ่งไมพอใจในผลของคําพิพากษานั้น 
 

2.1.1   แนวคิดและสาระสําคัญของการระงบัขอพิพาท ประกอบดวยคณุสมบัติดงันี ้
1.  เปนธรรม (Fair) 

 การสรางความเปนธรรม ไมวาจะเปนความเปนธรรมท่ีเกิดจากคูกรณีตกลงกันเอง หรือ 
มีคนกลางเขามาดําเนินการใหเกิดขอตกลงข้ึนก็ตาม จะตองมีความสมดุลลงตัวทุกดานเปนกลาง
อยางแทจริง เปนท่ีพอใจของทุกฝาย ทําใหทุกฝายเกิดการปรองดองกันไดและระงับขอพิพาท
ท้ังหมดไมวาจะเปนเร่ืองในอดีต ปจจุบัน หรือแมแตในอนาคตก็ตาม 
   มีการเปรียบเทียบกันระหวางการพิจารณาคดีกับการไกลเกล่ียวา การพิจารณาคดี
เหมือนกับการเลน “ตะกรอขามตาขาย” โจทก จําเลย และทนายความ ตางมีลูกเตะ ลูกโหมง ลูกแป 
ลูกลอ    ลูกชน กันอยางไร ก็งัดออกมาใชอยางเต็มท่ี ศาลก็เปนกรรมการนับแตมให ใครไดแตม
มากก็ชนะไป สวนการไกลเกล่ียนั้น ก็เหมือนกับการท่ีศาลชักชวนคูความใหเปล่ียนมาเลนเกม 
“ตะกรอรอดบวง” แทน ซ่ึงโจทก จําเลย และทนายความก็ยังคงใชความสามารถในการเลนตะกรอ
เหมือนเดิมทุกประการ เพียงแตหันหนาเขามาลอมวงเลนกันโดยมีเจตนาตกลงปรองดองชวยกันเตะ
ตะกรอใหมันเขาบวง ดังนั้น โจทก จําเลย และทนายความจะตองมีความสมัครใจท่ีจะเลน  หากฝายใด
ฝายหนึ่งรับลูกในวงแลวเตะออก เกมการแขงขันก็ไมมีโอกาสไดแตม การไกลเกล่ียจึงเปนเร่ืองของ
ความสมัครใจ และรวมจิตรวมใจกันเปนหลักของทุกฝาย ในสวนผูพิพากษาซ่ึงเปนผูไกลเกล่ียก็จะ

                                                           
7 แหลงเดิม.  
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ทําหนาท่ีถือบวงชวยรับลูกตะกรอเทานั้น ถาใครเตะออกมากๆก็ชวยถือบวงรับลูกตะกรอใหไม 
ไหว8 

   2.  รวดเร็ว (Speedy)        
 ความรวดเร็วในการะงับขอพิพาทมีสวนสําคัญยิ่งในการจับประเด็นและแกไขปญหาได
ตรงเปา ถูกตอง แมนยํา เพราะหากลาชาอาจทําใหพยานหลักฐานตางๆไมวาจะเปนบุคคล เอกสาร 
วัตถุ และขอมูลตางๆสูญหายไปได หรือการจดจําเหตุการณของคนตองเลือนลางจางหายไปดวย
ระยะเวลาท่ียาวนานของการพิจารณาคดี และเปนเหตุใหการสืบพยานหลักฐานตองประสบกับ
ปญหาของความไมถูกตองแทจริงแหงการพิจารณาคดี ดังนั้น เม่ือเกิดปญหาแลวรีบทําการแกไข
ปญหาท่ียังใหมๆสดๆอยูนั้น ยอมคล่ีคลายปญหาขอพิพาทไดอยางชัดแจง ทันเวลา ทันเหตุการณ 
และชวยลดคาใชจายในการระงับขอพิพาทลงได ในขณะเดียวกัน ก็ชวยลดปญหาปริมาณคดีลนศาล
อีกดวย   

3.  ประหยัด  (Cheap)9 
 ความหมายของคําวา ”ประหยัด” ในท่ีนี้หมายถึง ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายของ
คูความในการเขามาดําเนินการระงับขอพิพาท เปนการรักษาประโยชนสูงสุดของคูความทําใหเกิด
ความเสียหายนอยท่ีสุด และไดรับความคุมคามากท่ีสุดในการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในศาล 

4.  การรักษาความลับหรือการปองกันความอื้อฉาวท่ีเกิดขึ้นจากขอพิพาท (Measure 
against Bad Publicity) 

 การระงับขอพิพาทท่ีดีท่ีสุดควรจะรักษาความลับของคูพิพาทไวไดโดยไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอช่ือเสียงไมวาจะเปนตัวบุคคลหรือเสียช่ือเสียงทางธุรกิจการคาและไมทําใหเสีย
อํานาจการตอรองในอนาคต โดยเฉพาะความลับในทางธุรกิจการคาแลวในบางครั้งจะมีความลับ 
สุดยอดเสียยิ่งกวาส่ิงใดๆ ท้ังปวง ซ่ึงบางคร้ังลับเสียจนแมกระท่ังคนใกลชิดดังเชน ภริยาก็ยังเปดเผย
ใหทราบไมไดเพราะถาเปดเผยออกไปอาจนํามาซ่ึงความเสียหายหรือความเสียเปรียบของธุรกิจ
การคานั้นได อีกท้ังช่ือเสียงหรือ Goodwill อาจไดรับการกระทบกระเทือนไดเชนกัน หากขอพิพาท
นั้นเกี่ยวของกับช่ือเสียงของธุรกิจการคาหรือบริการเชนการโรงแรม การทองเท่ียว ซ่ึงทําธุรกิจ   
                                                           

8 พินิจ  สายสะอาด.  (2539).  “เทคนิคการไกลเกล่ียในศาล.”  การไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความใน
ศาลแพง.  หนา 16-17. 

9 ภานุ  รังสีสหัส.  (2548).  “การไกลเกล่ียขอพิพาท.”  รวมบทความ การไกลเกล่ียและประนอมขอ
พิพาทและความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของ.  หนา 3. 
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โดยอาศัยช่ือเสียงทางดานบริการเปนหลัก หากเกิดขอพิพาทกับใครก็ตองระมัดระวังมิให
กระทบกระเทือนตอช่ือเสียงทางดานการใหบริการเปนสําคัญ 
 5.  มีกลไกการบังคับท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Enforcement Mechanism) 

        กลไกในการบังคับนั้น เปนกรณีท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีมีการระงับขอพิพาทเสร็จส้ิน
ลงแลว  จึงมีการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของการระงับขอพิพาทนั้นซ่ึง  หมายถึง  การบังคับคดี
ใหคูกรณีปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดทํากันไวในการระงับขอพิพาทจะตองมีสภาพบังคับท่ีเปนไปไดมี
ผลบังคับใชท่ีเปนรูปธรรมและทุกฝายยอมรับได โดยจะทําใหสงผลถึงความเช่ือม่ันในระบบและใน
การปฏิบัติตามขอตกลงนั้นดวย 
  6.  การรักษาสัมพันธภาพระหวางคูความ (Preservation of Relationship) 10 

 การระงับขอพิพาทท่ีเปนอุดมคติควรจะมุงสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวาง    
คูความควบคูกันไป  โดยการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง เรียบงาย และเปนมิตร ไมสรางความ
กดดันแตทุกฝายความอาศัยความอะลุมอลวยตอกัน เพื่อใหคูกรณีกลับมามีความสัมพันธอันดีตอกัน  
ดังนั้น การสรางโอกาสใหมีการตกลงกันอยางอิสระไมเครงครัดตัวบทกฎหมายมากนักและทําให
งายแกการตัดสินใจในการระงับขอพิพาทจะเปนการดีตอสังคม เนื่องจากการท่ีทําใหคนในสังคม
สามารถระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนไดดวยตนเองจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจและความสมัครสมาน
สามัคคีข้ึนในสังคมและเปนการเสริมสรางความสงบสุข สรางความแข็งแกรงใหแกสังคมและ     
ชุมชนได     

 
2.1.2  ประวัตแิละความเปนมาของการไกลเกล่ียขอพิพาท 

 แนวคิดของการสรางระบบไกลเกล่ียเพ่ือประนีประนอมขอพิพาทขอพิพาทของศาลไทย
นั้น ไดรับรูปแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แลวนํามาประยุกตใชกับศาลไทย ซ่ึงแตละศาลอาจ
มีหลักเกณฑ วิธีการ รูปแบบ ข้ันตอน และกระบวนการท่ีเปนรายละเอียดอาจจะแตกตางกันไปบาง 
ซ่ึงสามารถแยกท่ีมาของแนวทางการสรางระบบไกลเกล่ียในศาลไทย แบงไดเปน 3 แนวทาง คือ 

1. ระบบไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความของศาลแพง11     
เนื่องจากศาลแพงเปนศาลแรกท่ีริเร่ิมนําเอากระบวนการระงับขอพิพาทโดยทางอ่ืนนอกจากการ

                                                           
10 วิชัย  อริยะนันทกะ.  (2540).  “การระงับขอพิพาทท่ีเกิดจากสัญญาการคาระหวางประเทศ.”  รวม

บทความ ขอบังคับ  ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ  เลม 2. 
หนา 308. 

11 โชติชวง  ทัพวงศ.  (2540). แนวทางการไกลเกล่ียคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
(รายงานการวิจัย).   
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พิจารณาคดีตามปกติของศาลดวยการไกลเกล่ียมาใช และเปนตนแบบของศาลตางๆอีกดวย ดังนั้น 
จึงขอกลาวถึงความเปนมาของระบบการไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความของ
ศาลแพงคือ 
 นับแตป พ.ศ. 2535 ฯพลฯ นายประมาณ ชันซ่ือ ประธานศาลฎีกาไดสนับสุนนใหนําเอา
กระบวนการระงับขอพิพาทโดยทางอ่ืน นอกจากการพิจารณาคดีตามปกติของศาล ดวยการไกลเกล่ีย
มาใชอยางเต็มรูปแบบและแพรหลายมากข้ึนในศาลไทยและกระทรวงยุติธรรมในขณะน้ันก็ไดขาน
รับนโยบายกับสานงานตอโดยทันที ดวยการเชิญวิทยากรซ่ึงมีความรูและประสบการณในการ    
ไกลเกล่ียจากตางประเทศมาบรรยายและอบรมผูพิพากษาในประเทศไทย อาทิเชน เชิญทาน       
คลิฟฟอรด วอลเลซ  อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ ภาค 9 ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายให
ความรูและแนะแนวทางในการจัดระบบไกลเกล่ียและเชิญนายเดวิท ลอมบารดี้ ผูเช่ียวชาญการ    
ไกลเกล่ียจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเปนวิทยากรบรรยายใหผูรับการอบรมผูพิพากษาฟงถึง
เทคนิคและแนวทางปฏิบัติในการไกลเกล่ียเปนตน 
 ในสวนศาลแพง เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2537 นายบุญสิน ตุลากัน อธิบดีผูพิพากษาศาล
แพงในสมัยนั้น ไดจุดประกายแหงการพัฒนางานดานการไกลเกล่ียข้ึน ดวยการเชิญทาน คลิฟฟอรด 
วอลเลซ อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ ภาค 9 ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายพิเศษเร่ืองการ
ไกลเกล่ียเพ่ือยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลใหผูพิพากษาศาลแพงฟง ท่ีหองประชุม
ใหญศาลแพง แลวเร่ิมงานไกลเกล่ียท่ีศาลแพงข้ึน 
 ตอมานายบุญสิน  ตุลากัน หาแนวทางการไกลเกล่ียในศาลแพงดวยการจัดสัมมนา         
ผูพิพากษาหัวหนาคณะและหัวหนางานธุรการในศาลแพงข้ึน เม่ือระหวางวันท่ี26 ถึง 28 สิงหาคม 
2537 ณ โรงแรมโกลเด็น วอลเลย อําเภอปากชิอง จังหวัดนครราชสีมา  
 คร้ันเม่ือนายสุวิทย  ธีรพงษ เขารับตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลแพงสืบตอจากนายบุญ
สิน  ตุลากัน   นายสุวิทธ์ิ  ธีรพงษ ไดสานงานตอจนไดออกระเบียบเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2537 
“ระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกล่ียเพ่ือยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ.2537”       
ออกมาบังคับใช และดําเนินการไกลเกล่ียต้ังแตบัดนั้นมา และศาลอ่ืนๆไดดําเนินการตอมา 
 สําหรับการจัดทําระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกล่ียฯ และกําหนดแนวทางการ       
ไกลเกล่ียไดกําหนดและจัดทําโดยจัดประชุมผูพิพากษาในศาลแพงและใชมติของท่ีประชุมเปน
แนวทางโดยนําเอาหลักเกณฑและวิธีการไกลเกล่ียของประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกตใชในศาล
ไทยตามสภาพปญหา กฎหมาย วัฒนะธรรมประเพณี และอุปนิสัยของคนไทย ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปน
ระบบการไกลเกล่ียของแบบไทยๆ และยังไมเปนสากลทั้งหมด 
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2.  ระบบไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลมาใช
อยางเปนรูปธรรมมีการพัฒนาท่ีสําคัญ  คือ กระทรวงยุติธรรมในขณะน้ันไดมีหนังสือแจงศาลตางๆ
เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2538 โดยไดแจงวามีโครงการรวมมือกับศาลในการยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความ พรอมท้ังสงเอกสารแสดงรูปแบบการไกลเกล่ียหรือประนีประนอมยอม
ความในศาลและเอกสารท่ีเกี่ยวของใจความวา กระทรวงยุติธรรมไดจัดใหมีความรวมมือกับศาลใน
การยังใหเกิดการประนีประนอมในศาลข้ึน โดยกําหนดใหมีรูปแบบและตัวอยางของการไกลเกล่ีย
หรือประนอมขอพิพาทดังกลาว กับจะจัดใหมีการอบรมสัมมนาแกผูพิพากษาและเจาหนาท่ีธุรการ
เพื่อใหเขาใจงานไกลเกล่ียหรือประนอมขอพิพาท เพื่อพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียหรือประนอม  
ขอพิพาทใหเปนระบบและอยูในแนวเดียวกันท่ังราชอาณาจักร โดยตอนทายของหนังดังกลาวได
แจงดวยวา หากศาลใดประสงคจะใหกระทรวงยุติธรรม โดยสํานักสงเสริมงานตุลาการสนับสนุน
การดําเนินการในเร่ืองนี้ท้ังในดานขอมูลหรือวัสดุอุปกรณก็ใหแจงใหทราบ ซ่ึงปรากฏวามีศาลตางๆ 
หลายศาลไดขอความสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมและสรางระบบไกลเกล่ียข้ึนในศาลนั้นๆ 
 3.  ระบบไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีมีพื้นฐานมาจากอํานาจการไกลเกล่ียของผูพิพากษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง12 กลาวคือ การไกลเกล่ียตามระบบไกลเกล่ียไมมีกฎหมาย
เฉพาะเร่ืองบัญญัติรับรองใหอํานาจไว จึงอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 1913 มาตรา 2014 และมาตรา 20 ทวิ15 มารองรับการจักระบบ แตไดลดข้ันตอนการปฏิบัติ 
วิธีการทํางานและอํานาจของผูพิพากษาลงมาเพื่อสรางบรรยากาศในการเจรจาตอรองของคูความ
และลดอุปสรรคตางๆ จากระเบียบวิธีการและการใชอํานาจของผูพิพากษาตามปกติอยางไรก็ตาม   
ผูพิพากษาผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียอาจใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกระทําการ
อยางใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เชน 

                                                           
12 โชติชวง  ทัพวงศ.  (2540).  แหลงเดิม. 
13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 19 บัญญัติวา “ศาลมีอํานาจสั่งไดตามท่ีเห็นสมควรให

คูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหน่ึงมาศาลดวยตนเอง ถึงแมวาคูความน้ันๆจะไดมีทนายความวาตางแกตางอยูแลวก็
ดี อน่ึง ถาศาลเห็นวาการท่ีคูความมาศาลดวยตนเอง อาจยังใหเกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความด่ัง
ที่บัญญัติไวในมาตราตอไปน้ี ก็ใหศาลสั่งใหคูความมาศาลดวยตนเอง” 

14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 20 บัญญัติวา “ไมวาการพิจารณาคดีจะดําเนินไปแลว
เพียงใด ใหศาลมีอํานาจที่จะไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาทน้ัน” 

15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 20 ทวิ บัญญัติวา “เพ่ือประโยชนในการไกลเกลี่ย เมื่อ
ศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายหน่ึงฝายใดรองขอ ศาลจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความ
ทุกฝายหรือฝายใดฝายหน่ึงโดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได 
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 (1)  การเดินเผชิญสืบ  มีคดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลจํานวนหนึ่ง คูความ
ประสงคใหผูไกลเกล่ียออกไปดูสถานท่ีจริงๆ โดยคูความใหเหตุผลวา ถาผูไกลเกล่ียไดเห็นของจริง
แลว ก็สามารถกําหนดแนวทางไกลเกล่ีย และช้ีแนะทางเลือกต้ังประเด็นในการเจรจาไดถูกตอง 
แมนยําข้ึน จึงมีการขอใหผูไกลเกล่ียไปเดินเผชิญสืบสถานท่ีพิพาท ซ่ึงผูไกลเกล่ียก็ออกไปเดินเผชิญ
สืบตามปกติท่ีปฏิบัติ 
 (2)  ผูไกลเกล่ียมีอํานาจเรียกผูเช่ียวชาญคนกลางมาใหความเห็นและช้ีขาดใน
ประเด็นขอพิพาทไดตามความประสงคของคูความ อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการใชอํานาจของ    
ผูไกลเกล่ียจะกระทําโดยผอนปรนและนิ่มนวล เพื่อมิใหบรรยากาศของการไกลเกล่ียเสียไป เชน    
คูความขอใหศาลมีหมายเรียกบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาศาลเพ่ือรวมในการไกลเกล่ียหรือเปนคนกลาง
ในการช้ีขาดประเด็น ขอพิพาทตามท่ีตกลงกัน ผูพิพากษา ผูไกลเกล่ีย ก็จะกระทําเพียงใหมีหนังสือ
เชิญบุคคลดังกลาวมาศาลเพ่ือดําเนินการตามความประสงคของคูความเทานั้นจะไมออกเปน
หมายเรียกตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว 
 (3) ศาลไกลเกล่ียคดีท่ีสงประเด็นมาสืบได เปนกรณีท่ีศาลรับประเด็นมาดําเนิน
กระบวนพิจารณาแทนศาลเจาของสํานวน แตเม่ือคดีมาอยูในอํานาจศาลรับประเด็นแลว หากคูความ
ประสงคจะขอใหศาลนั้นไกลเกล่ีย ศาลรับประเด็นก็อาจสงคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียไดโดยหาก  
ไกลเกล่ียแลวคูความตกลงกันได ผูพิพากษาผูไกลเกล่ียก็จะจัดใหคูความทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันแลวสงสํานวนคืนศาลเดิมเพื่อพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความและ             
ทําคําพิพากษาตามยอมตอไป 
 
          2.1.3  รูปแบบของการไกลเกล่ีย  

การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลความจริงแลวไมใชวิธีใหมท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในศาลยุติธรรม 
แตเปนวิธีท่ีศาลยุติธรรมนํามาใชควบคูไปกับการพิจารณาคดีของศาลมานานแลวและเม่ือศาลได
ดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทไปก็มีการปรับแนวความคิดและปรับเปล่ียนรูปแบบออกไป           
เพื่อพัฒนากระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับยุคสมัย    
ในปจจุบันใหมากยิ่งข้ึน กลาวได 3 รูปแบบ คือ 
 1.  การไกลเกล่ียขอพิพาทโดยผูพิพากษาผูพิจารณาคด ี

ระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทรูปแบบนี้เปนรูปแบบท่ีเกิดข้ึนควบคูไปกับการพิจารณาคดี
ของศาลตลอดมาโดยมีการกําหนดบทบาทการไกลเกล่ียขอพิพาทใหแกผูพิพากษา    จากประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ไมวาการพิจารณาคดีจะดําเนินไปแลวเพียงใดหรือกอน
คดีถึงท่ีสุด ใหศาลมีอํานาจท่ีจะไกลเกล่ียใหคูความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันใน 

DPU



 16 

ขอพิพาทนั้น ซ่ึงปจจุบันไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายในสวนนี้ไปบาง    แตยังคง
หลักการเดิมท่ีใหอํานาจศาลดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทสําหรับคดีท่ีอยูระหวางการพิจารณา     
ในระบบนี้ผูพิพากษาที่ทําหนาท่ีเปนผูตัดสินช้ีขาดคดีจะเปนผูดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นดวย
ตนเองหรือพรอมกับองคคณะผูพิพากษา ศาลตางๆมีความคุนเคยและใชการไกลเกล่ียขอพิพาท  
รูปแบบนี้ควบคูไปกับการพิจารณาคดีของศาลตลอดมา 
 2.  การไกลเกล่ียขอพิพาทโดยผูพิพากษาท่ีไมใชผูพิจารณาคด ี
 ระบบนี้เปนการพัฒนาจากระบบแรกซ่ึงมีขอจัดท่ีสําคัญ กลาวคือ ความม่ันใจตอตัว      
ผูพิพากษาที่เปนผูตัดสินช้ีขาดและทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทในคดีเดียวกันวาจะไมเกิดอคติ      
ในการตัดสินช้ีขาดหากการไกลเกล่ียขอพิพาทไมประสบความสําเร็จ ความม่ันใจในการเปดเผย
ขอเท็จจริงตางๆจะไมกูถนําไปใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีหากการไกลเกล่ียขอพิพาท
ไมประสบผลสําเร็จ  และสภาพบรรยากาศในหองพิจารณาท่ีอาจมีความไม เหมาะสมกับ              
การไกลเกล่ียขอพิพาทซ่ึงจําเปนตองอาศัยการเปดโอกาสใหคูความมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น
และการเจรจาพูดคุยอยางเทาเทียมกันการไกลเกล่ียขอพิพาทออกจากผูพิพากษาที่ตัดสินคดี โดยผูท่ี
ทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทจะไมทําหนาท่ีตัดสินช้ีขาดขอพิพาทในคดีเดียวกัน การแยกสํานวน     
ไกลเกล่ียขอพิพาทออกจากสํานวนปกติเพื่อมิใหขอเท็จจริงในการไกลเกล่ียขอพิพาทเขาสู           
การพิจารณาคดี และจัดหองไกลเกล่ียขอพิพาทตางหากจากหองพิจารณาคดีเพื่อใหบรรยากาศ           
การไกลเกล่ียขอพิพาทมีความเปนกันเองท้ังระหวางคูความและผูไกลเกล่ียขอพิพาทซ่ึงจะทําให
คูความมีโอกาสเปดเผยขอเท็จจริงมากยิ่งข้ึน  
 3.  การไกลเกล่ียขอพิพาทโดยผูไกลเกล่ียเปนบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูพิพากษา 
     ระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทรูปแบบน้ีมีหลักการท่ีคลายคลึงกับระบบการไกลเกล่ีย   
ขอพิพาทโดยผูพิพากษาท่ีไมใชผูพิจารณาคดี คงมีความแตกตางกันเพียงการใหขาราชการศาล
ยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกทําหนาท่ีเปนผูไกลเกล่ียหรือการประนอมขอพิพาท “ในประเทศไทย 
ความหมายของการไกลเกล่ียขอพิพาทและการประนอมขอพิพาทมิไดมีความหมายท่ีแยกออกจาก
กันอยางชัดเจน สําหรับบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ความหมายหรือกระบวนการของ           
การไกลเกล่ียขอพิพาท (Mediation) เนนการประนอมขอพิพาท (Conciliation)มีการแยกออกจากกัน 
โดยการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นเปนวิธีการท่ีใหความสําคัญกับคูความ ในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและเจรจาดวยตนเองโดยสวนใหญมิไดผานทนายความ และผูไกลเกล่ีย   ขอพิพาทมีบทบาท
ในการใหความชวยเหลือท้ังสองฝายในการหาขอตกลงรวมกัน สําหรับกระบวนการประนอม      
ขอพิพาทน้ันมักกระทําผานทนายความของแตละฝาย โดยผูประนอมขอพิพาทซ่ึงเปนทนายความ   
ผูมีประสบการณจะทําหนาท่ีในการแยกแยะประเด็นปญหา ประเมินจุดออนและจุดแข็งของคูความ
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แตละฝายและพยายามหาขอตกลงระหวางกัน” ท้ังนี้โดยพื้นฐานความคิดท่ีวาภาระหนาท่ีของ         
ผูพิพากษาตามรัฐธรรมนูญท่ีเปล่ียนแปลงไป กลาวคือ การนั่งพิจารณาคดีตองกระทําโดยผูพิพากษา
ครบองคคณะและบทบาทการคุมครองสิทธิของประชาชนท่ีเพิ่มข้ึนไมวาการออกหมายจับหรือ 
ออกหมายคน ทําใหจํานวนของผูพิพากษาไมเพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึนและการพิจารณา
คดีท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงเกิดความจําเปนท่ีตองพัฒนาบุคคลอื่นท่ีไมใชผูพิพากษามาทําหนาท่ีของ            
ผูพิพากษาโดยเฉพาะแทนงานที่ผูพิพากษาเคยปฏิบัติอยูเพื่อเปนการแบงเบาภาระงาน ลดปริมาณคดี
ท่ีตองมีการพิจารณาสืบพยาน และสรางความเขมแข็งใหกับภาระหนาท่ีท่ีจําเปนตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงงานดานไกลเกล่ียขอพิพาทเปดโอกาสใหมีการแตงตั้งบุคคลอ่ืนท่ีไมใช             
ผูพิพากษามาเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทได และไดออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวา
ดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2544 ซ่ึงเปดโอกาสใหแตงต้ังบุคคลอ่ืนเปนผูประนีประนอม        
มาชวยทําหนาท่ีในการไกลเกล่ียขอพิพาทได16 
 

2.1.4 ทางเลือกใหมของการระงับขอพิพาท (Alternative Dispute Resolution: ADR)  
 ปญหาความลาชาของการพิจารณาพิพากษาคดีและปญหาคดีท่ีค่ังคางในศาล ทําให    
นักบริหารงานยุติธรรมพยายามแสวงหามาตรการใหม ๆ ในการระงับขอพิพาททางแพงท่ีเกิดข้ึน       
วิ ธีการท่ีสามารถบรรลุผลไดดี ท่ีสุดเห็นจะเปนส่ิงท่ีเ รียกกันในประเทศสหรัฐอเมริกาวา     
“ทางเลือกใหมในการระงับขอพิพาท” (Alternative Dispute Resolution) หรือ ADR 
 ADR ท่ีใชไดผลมากท่ีสุด มักจะเปนการเจรจาตอรอง การประนอมขอพิพาทหรือ
อนุญาโตตุลาการ ในประเทศไทยวิธีการของ ADR หรือทางเลือกใหมในการระงับขอพาทก็ไดมี 
การปฏิบัติมาเปนเวลานานแลวโดยอาศัยอํานาจของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความ
แพงมาตรา 19 และ มาตรา 20 ซ่ึงใหอํานาจศาลในการพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความในขอพิพาทกัน โดยอาจส่ังใหคูความตองมาศาลดวยตนเอง แมจะมี
ทนายความวาตางแกตางอยูแลวก็ตาม แตก็มิไดมีการศึกษาหรือพัฒนาระบบการประนีประนอม
ยอมความในศาลอยางจริงจังคงปลอยใหเปนความสามารถเฉพาะตัวของผูพิพากษาแตละคนเอง 
จนกระทั่งเม่ือไมนานมานี้ศาลแพงและศาลแพงกรุงเทพใต ไดมีการสัมมนาและนําระบบ            
การประนีประนอมยอมความในศาลมาใชอยางจริงจังและเปนระบบ โดยไดมีการสงผูพิพากษา   
ช้ันผูใหญไปศึกษาและดูงานระบบการประนอมขอพิพาทในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือไดวาเปน

                                                           
16 มนตรี  ศิลปะมหาบัณฑิต.  (2545,  กันยายน-พฤศจิกายน).  “บทความพิเศษ ระบบการไกลเกล่ีย      

ขอพิพาทของศาลยุติธรรม.”  วารสารศาลยุติธรรม, 2, 9.  หนา 11-13. 
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ประเทศตนแบบ   ในเร่ืองนี้ ผูพิพากษา Cliffford Wallace ซ่ึงเปนอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ   
ภาค 9 ของสหรัฐอเมริกา ก็ไดมาบรรยายและใหคําปรึกษาในเร่ืองการประนีประนอมยอมความ   
ในศาลหลายครั้ง ความคิดริเร่ิมของศาลแพงและศาลแพงกรุงเทพใตประสบความสําเร็จอยางสูง   
จนทําใหศาลตางๆ ท่ัวราชอาณาจักรนําไปปฏิบัติ กระทรวงยุติธรรมก็ไดนําหลักเกณฑและวิธีการ
ประนีประนอมยอมความบรรจุในหลักสูตรการอบรมและสัมมนาผูพิพากษาทุกระดับ ศาลอุทธรณ
และศาลฎีกา  ก็ไดนําการประนีประนอมความไปใชในศาลสูงเปนคร้ังแรกในประเทศไทย          
โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19, 20 ท่ีบัญญัติใหศาลมีอํานาจ
ในการประนีประนอม “ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด” และเนื่องจาก
ความสําคัญของการประนอมขอพิพาทในการบริหารงานยุติธรรมในสมัยใหม และเพื่อใหแนวทาง
ปฏิบัติของศาลท่ัวราชอาณาจักรเปนไปโดยสอดคลองกัน ในป พ.ศ. 2539 ประธานศาลฎีกาจึงได
ออกคําแนะนําประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ 
พ.ศ. 2539 ข้ึน  ดังนี้ 
 
          2.1.5  ความหมายของการไกลเกล่ียขอพิพาท 

การไกล เ ก ล่ี ยข อพิพาท  หมายความว าอย า งไรนั้ น  ตามพจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายคําวา “ไกลเกล่ีย” วา พูดจาปรองดองกัน พูดจา     
ให      ตกลงกัน ทําใหเรียบรอย ทําใหมีสวนเสมอกัน17 

การไกลเกล่ีย คือ ขบวนการระงับขอพิพาทท่ีมีบุคคลท่ีสามมาชวยเหลือใหคูความเจรจา
ตอรองกันไดสําเร็จ โดยเปนผลิตผลประการหนึ่งซ่ึงเกิดจากการลมเหลวของการเจรจาตอรอง      
แตมิใชเปนส่ิงท่ีเขามาแทนท่ีการเจรจาตอรอง กระบวนการดังกลาวมีประโยชนในการชวยให
คูความทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันจากกรณีท่ีมีการพิพาทกันไดนั้น         
ผูไกลเกล่ียจะเปนคนกระตุนใหคูความตกลงกันไดงายข้ึน แตไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลง
ใหแกคูความแตอยางใด กลาวคือ ไมมีอํานาจในการตัดสินขอพิพาทเหมือนดังอนุญาโตตุลาการ
หรือผูพิพากษา โดยเพียงสามารถแปลขอความ แนะนํา เสนอแนะ ลอใจ เกล้ียกลอม หรือช้ีแนะ
หนทางท่ีเปนไปไดในการแกไขปญหาขอพิพาทใหแกคูความเทานั้น เปาหมายของการไกลเกล่ีย
โดยท่ัวไปไมใชเพ่ือท่ีจะช้ีแนะขอตกลงใหคูความ แตคอนไปในทางท่ีจะชวยทําใหการเจรจาตอรอง
ระหวางคูความงายยิ่งข้ึนและทําใหเกิดความสะดวกในการติดตอเจรจาระหวางคูความจนกระท่ัง
ไดรับขอตกลงรวมกันหรือมองเห็นทางออกของปญหาท่ีแตเดิมนั้นเปนทางตัน ฉะนั้นผูไกลเกล่ีย 

                                                           
17 คูมือการไกลเกล่ียขอพิพาท ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง. 
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คือ  ผูท่ีพยายามนําทางใหคูความทุกฝาย เพื่อท่ีจะทําใหพวกเขาจะไดพบกับหนทางแกปญหาอันเปน
ท่ีพึงพอใจของทุกฝาย18 
 
2.2  หลักเบื้องตนของการไกลเกล่ียและบทบาทหนาท่ีของผูไกลเกล่ีย 
 

2.2.1  หลักเบื้องตนของการไกลเกล่ีย19 
การไกลเกล่ียเปนเร่ืองท่ีมุงหาความพอใจของคูความ การบรรลุวัตถุประสงค ดังกลาวจึง

มีขอควรพิจารณาบางประการดังนี้ 
1. ประสานสัมพันธ ความสัมพันธของคูความเมื่อเสร็จการไกลเกล่ียแลวถือเปนเร่ือง

สําคัญ หรือจะถือเปนหัวใจของงานไกลเกล่ียก็ได เพราะหากคูความกลับมามีความเขาใจท่ีดี         
ตอกันได  ก็จะเปนการยุติขอขัดแยงไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะนําไปสูการตกลงกันไดในท่ีสุด 

2. แบงปนอารมณ เม่ือคูความมีความเขาใจกัน ลดความขัดแยงและขอพิพาทบาดหมาง
ระหวางกันไดแลว ก็ยอมจะเร่ิมมีมุมมองท่ีเปนแนวทางเดียวกัน การจะหาขอยุติจึงมีความเปนไปได
งายดายยิ่งข้ึน 

3. ชมแตอยาติ เม่ือสามารถปรับความเขาใจกันได ข้ันตอนตอไปคือการหาทางแกไข
ขอพิพาทในสวนนี้ เ ร่ืองท่ีแลวไปแลว ใครจะผิดใครจะควรถูกตําหนิจะเปนเร่ืองรองเพราะ         
ความมุงประสงค คือ การมองหนทางของอนาคต และตองเปนอนาคตท่ีดีของ คูความท้ังสองฝาย 
จึงควรหลีกเล่ียงการฟนฝอยหาตะเข็บ 

4. มีวิธีการดี วิธีท่ีจะนําไปสูขอตกลงของคูความน้ัน ขอใหคํานึงถึงขอเตือนใจบาง
ประการดังนี้ 
   (1) รูคน คูความท่ีเขามาเกี่ยวของในคดีจะมีหลากหลายบุคลิก แตกลาวโดยยอแลว
อาจจําแนกคนออกเปน 2 ประเภทสําคัญ คือ คนท่ีชอบทําตามคําส่ัง (follow order) ก็ควรชี้แจง     
ขอควรทําใหเขาใจ อีกประเภทคือคนท่ีชอบคิดเอง (create initiative) ก็ควรใหคูความเขามามีสวน
รวมในการหาทางออกของขอพิพาทดวย 

                                                           
18 ภานุ  รังสีสหัส.  เลมเดิม.  หนา 3. 
19 นพพร  โพธิรังสิยากร.  (2544).  “การไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความ.”  เอกสารอบรมผูพิพากษา

สมทบของศาล ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง.  หนา 4-5. 
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   (2)  รูความสับสน การหาทางออกของขอพิพาทจําเปนจะตองรับฟงดวยความ
ตั้งใจ เพื่อตนเหตุแหงปญหากอน การรีบรอนสรุปสาเหตุและเสนอทางแกไขอาจเปนการแกไข    
ไมตรงจุด และคูความไมยอมรับได 
  (3) รูผล การหาทางใหคูความตกลงกันได ผูไกลเกล่ียตองรูวาคูความฝายใด
ตองการประโยชนอยางไรหรือ ขอใดเปนสําคัญเพื่อจะไดจัดสรรประโยชนไดถูกตอง 
  (4)  รูวิธีเสนอ แมจะรับรูแลววาทางออกของขอพิพาทอยูท่ีใด แตการจะบอกให    
คู ความเชื ่อและยอมตามเปนกลวิธ ีที ่สําคัญกวา ดังคํากลาวที ่ว า  พูดอะไรไมสําคัญเทากับ            
พูดอยางไร หลักในการบอกผูอ่ืนใหเขาใจในเร่ืองท่ีเขาใจไดยากอาจมีหลายวิธี แตวิธีท่ีดีใชไดผล
เสมอ และศาสดาผูมีวิธีสอนหรือบอกแลวคนเช่ือและเขาใจไดดีท่ีสุด ตางใชวิธีเดียวกันท้ังส้ิน      
คือ  การทําใหผูฟงเขาใจและบอกตัวเองได วิธีนี้เรียกวา metaphor20 

วิธีพูดแบบ metaphor  
การพูดดวยวิธีการนี้ก็คือ จะบอกอะไรแกผูฟง ก็ใหดูวาผูฟงเขาใจเร่ืองใดอยู     

จากน้ันจึงพูดถึงเร่ืองท่ีผูฟงเขาใจ แลวกลไกทางจิตของผูฟงท่ีเรียกวา cognitive skill จะดําเนินการ
เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีไดฟงเขากับส่ิงท่ีผูฟงประสบอยู แลวทายท่ีสุดผูฟงจะเขาใจส่ิงท่ีผูพูดอยากจะ
บอกเอง  เชน  คนท่ีกํา ลัง เ สียใจเพราะอกหัก  จะบอกจะปลอบอยางไรก็ไมฟง  แตถ าใช                   
การเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีเขารูจัก เชน ความรักคือดอกกุหลาบ จากนั้นจึงนําความคิดของผูฟงตอไป
วา  ดอกกุหลาบจะรีบควาจับมาไดไหม ไมไดเพราะมีหนาม ดอกกุหลาบอยูไดทนไหม ไมทน      
ไมนาน  ก็เหี่ยวเฉา21  ผูไกลเกล่ียจึงตองรูจักใชคําพูดท่ีเปนประโยชนและเปนนักฟงท่ีดีมีศิลป       
ในการเจรจา   ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง 

 
          2.2.2  บทบาทหนาท่ีของผูไกลเกล่ีย 

บทบาทและหนาท่ีของผูไกลเกล่ียมีลักษณะท่ีอาจกลาวรวมกันไปไดวา เปนผูไมมีสวน
ไดเสียในขอพิพาทท่ีคูความท้ังสองฝายมีตอกัน และเปนคนกลางท่ีมาชวยทําใหคูความท้ังสองฝาย
กลับมาคืนดีกันอีก โดยการนําคูความท้ังสองฝายมาพบปะกันซ่ึงหนาเพื่อเจรจากัน เปดโอกาสให   
มีการส่ือสารติดตอกัน และชวยขจัดความเปนศัตรูท่ีมีตอกัน ชวยเสาะหาขอมูลท่ีจะชวยใหการเจรจา
ประสบผลสําเร็จ ชวยขจัดขอยุงยากตางๆที่ขัดขวางการเจรจาออกเสีย ชวยแปลและตีความในเร่ืองท่ี
เจรจาใหแกคูความโดยทําใหแนใจวาคูความแตละฝายเขาใจในส่ิงท่ีคูความฝายตรงขามกําลังพูดถึง 

                                                           
20 นพพร  โพธิรังสิยากร.  เลมเดิม.  หนา 5. 
21 แหลงเดิม. 
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ชวยเพิ่มการรับรูและความเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางคูความ รวมท้ังทําใหแนใจวา คูความแตละฝาย
เขาใจตรงกัน แตผูไกลเกล่ียไมมีหนาท่ีตัดสินช้ีขาดขอพิพาทหรือคดีระหวางคูความแตอยางใด 

การไกลเกล่ียเปนศิลปะอยางหน่ึงฉะน้ันผูไกลเกล่ียจําเปนตองมีการเรียนรูถึงเทคนิค
และวิธีการในอันท่ีจะมีสวนชวยใหการไกลเกล่ียประสบความสําเร็จดังนี้ 

การเตรียมความพรอมของผูทําหนาท่ีไกลเกล่ีย 
(1) ส่ิงแรกท่ีผูไกลเกล่ียตองมีคือ ความศรัทธาและมีทัศนคติท่ีดีตอกระบวนการ

ไกลเกล่ีย และมีความม่ันใจในระบบเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับคูความไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของระบบไกลเกล่ีย 

(2)   สรางบุคลิกภาพใหคูความประทับใจแตงกายสุภาพสะอาดเรียบรอย 
(3) การเจรจาพูดคุยตองมีระดับประทับใจการนั่งฟงตองวางทาดวยความม่ันคง

หนักแนน มีความสงางามสุภาพนาเช่ือถือ 
(4)   การใชคําตองสุภาพมีหลักฐาน ไพเราะออนหวานไมขมขู 
(5) ตองศึกษาวิเคราะหคดีในสํานวนลวงหนา เพื่อจับประเด็นขอกลาวอางของ

โจทกเปรียบเทียบกับประเด็นขอตอสูของจําเลยเพื่อจะไดทราบจุดออนจุดแข็ง ขอเดน ขอดอยของ
เร่ือง และทราบเปาหมายความประสงคของคูพิพาทแตละฝายวา โดยแกนแทแลวโจทกวาตองการ
อะไรและโดยแทจริงแลวจําเลยจะยอมรับไดหรือไมเพียงใดแคไหน เพื่อหาจุดเช่ือมโยง 

 (6)   ความเปนกลางของผูไกลเกล่ีย เปนส่ิงสําคัญยิ่ง ในลักษณะของการเขาไปรวม

รับความรูสึกและการทําความเขาใจในตัวความแลวผูไกลเกล่ียยังจะตองทําตัวหรือแสดงกิริยาททาง
ท่ีเหมาะสมในลักษณะท่ีเปนกลาง กลาวคือ จะตองไมดําเนินการไกลเกล่ียโดยการใชภาษามือ ภาษา
ของรางกายสวนอ่ืนหรือโดยการกระทําใดๆที่มีลักษณะของการแสดงความลําเอียงหรือเขาขาง
คูความฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึงจะเปนการทําลายความเช่ือถือของคูความอีกฝายหน่ึง เชน การโบกมือ
หาม การสายหนาไมใหพูดตอ การพยักเพยิด หรือแมแตการเอนตัวเขาหาคูความฝายใดฝายหนึ่ง
มากกวาท่ีไดกระทํากับคูความอีกฝายหนึ่ง ก็อาจมองวาเปนลักษณะของการขาดความเปนกลางได 
 
2.3.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการไกลเกล่ียขอพิพาทกับวิธีการระงับขอพพิาทโดยทางอ่ืน  
 
          2.3.1  เปรียบเทียบความแตกตางกับวิธีอนุญาโตตลุาการ  

การระงับขอพิพาท โดยการเจรจาตอรอง (Negotiation) เปนการกระทําระหวางคูกรณี
ท้ังสองฝายเจรจาตกลงกันเอง ไมมีบุคคลท่ีสามเขามาชี้นําแตกตางไปจากการประนอมขอพิพาท 
(Conciliation) ซ่ึงจะใชบุคคลฝายท่ีสามเรียกวา “ผูประนอมขอพิพาทหรือผูไกลเกล่ีย” ทําหนาท่ีเปน
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คนกลางแตไมมีอํานาจในการที่จะช้ีขาดขอพิพาท สวนอนุญาโตตุลการนั้นเปนการระงับขอพิพาท 
โดยใชบุคคลภายนอกจะมีจํานวนหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได ท้ังนี้ผูเปนฝายในขอพิพาทจะเปน       
ผูเลือกหรือไดรับแตงตั้งตามวิธีการท่ีผูเปนฝายในขอพิพาทไดตกลงกันไวหรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนดและท่ีสําคัญคือ มีอํานาจช้ีขาดขอพิพาทเร่ืองใดๆ โดยเฉพาะ22และมีระบบกฎหมายเกี่ยวกับ
การดําเนินวิธีการอนุญาโตตุลาการแตการดําเนินกระบวนวิธีก็ยังไมเครงครัดเหมือนศาลและจะ
ระงับขอพิพาทไดเฉพาะคดีแพงเทานั้น โดยการทําคําช้ีขาด สําหรับการระงับขอพิพาทโดยวิธี
พิจารณาของศาลนั้นจะมีผูพิพากษาเปนผูพิจารณาคดี มีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ             
มีหลักกฎหมายมีข้ันตอนเปนมาตรฐานและซับซอนสามารถระงับ ขอพิพาทไดทุกประเภท          
ทุกเร่ืองทุกประเด็นท้ังในทางแพงและทางอาญา และผลลัพธของการระงับขอพิพาทจะใช           
“คําตัดสิน” มิใช  “คําช้ีขาด” ดังเชนอนุญาโตตุลาการ แตจะทําเปนคําพิพาทหรือคําส่ัง อีกท้ังยังเปน
ระบบท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับมากท่ีสุด  และเปนระบบการระงับขอพิพาทข้ันสูงสุด                    
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีสภาพบังคับดีท่ีสุด 

แตถาพิจารณาในแงของอํานาจการควบคุมของคูกรณีตอกระบวนการระงับขอพิพาท     
ก็จะพบวา ในการเจรจาตอรองนั้นใหคูกรณีมีอํานาจควบคุมสูงสุดและลดหล่ันลงมาเปนลําดับ   
ตามศักยภาพและอํานาจแหงการควบคุม โดยการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทนั้น คูกรณียังคงมี
อํานาจควบคุมการระงับขอพิพาทอยูในตัวเองเพียงแตมีคนกลางเปนผูช้ีชองทางและแนะนําให
เทานั้น  สวนในเร่ืองการอนุญาโตตุลาการนั้น  คูกรณมีีอํานาจควบคุมเพียงในเร่ืองของการตกลงกัน
ท่ีจะสงเร่ืองไปสูการอนุญาโตตุลาการหรือไม และในเร่ืองของการดําเนินคดีในศาลนั้นอํานาจ     
การควบคุมจะตกอยูแก คูความฝาย ท่ีฟองคดี  ซ่ึง เปนเพียงฝายเดียวในขอพิพาท  ดังนั้น                   
เม่ือขอพิพาทไดข้ึนสูระบบกระบวนการศาลแลว อํานาจควบคุมจึงมิไดอยูท่ีคูกรณีท้ังสองฝายแลว23 

 
2.3.2  เปรียบเทียบความแตกตางกับการเจรจาตอรอง 

(1) การเจรจาตอรองกันเอง คูความมักมองวาศาลจะเปนท่ีพึ่งสุดทายท่ีจะปลดเปล้ือง
ปญหาได  เนื่องจากคดีท่ีนํามาสูศาลสวนใหญจะมีการพิพาทกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน กอนท่ีจะ
มีการฟองรองคดีกัน คูความมักมีความเขาใจท่ีแตกตางกันอยางมากมีลักษณะของความขัดแยง            
ท่ีรุนแรงระหวางท่ีปรึกษากฎหมายหรือตัวความท้ังหลาย ซ่ึงรวมไปถึงเร่ืองของความไมเช่ือถือ         
ไววางใจ ความเกลียดชังหรือขาดความนับถือซ่ึงกันและกัน และการจัดใหมีการเจรจากันเพื่อแกไข

                                                           
22 ชาญณรงค  ปราณีจิตต และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 183. 
23 พิชัยศักด์ิ  หรยางกรู.  (2540).  รวมขอคิดเก่ียวกับการระงับขอพิพาทในทางการคา. หนา 7-8. 
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ปญหาท่ีพิพาทก็เปนเร่ืองยากท่ีจะเกิดข้ึนได แตถาคดีเขามาสูระบบการเจรจาตอรองโดยมี               
ผูไกลเกล่ียแลวก็จะมีบุคคลท่ีเปนกลางท่ีสามารถจัดใหคูความทุกฝายไดมาเจรจากัน โดยอาจจัดใหมี
การเจรจากันเปนกลุมยอย หรือมีการประชุมฝายเดียวโดยไมทําใหคูความฝายอ่ืนๆเกิดความรูสึกวา  
ถูกทอดท้ิงหรือถูกมองขาม มีการปลอยวางปญหาท่ีพิพาทกันในคดีไวกอน และมาทํางานรวมกัน
เพ่ือท่ีจะแกปญหาในเหตุท่ีเปนรากฐานของขอพิพาทได ซ่ึงจะทําใหคูความท้ังสองฝายเกิดความรูสึก
พอใจ และรูสึกวาไดรับการปลดเปล้ือง อีกท้ังการมีคนกลางจะเปนการเปดโอกาสใหคูความท่ีไมเต็มใจ
หรือรูสึกไมสะดวก ไมกลาท่ีจะพูดจากันโดยตรงไดพูดจากันผานคนกลาง 

(2)  กรณีท่ีมีการเจรจาตอรองกันเองมักมีขอเสีย คือ ถาความตองการที่แทจริงของ
บุคคลใดหรือกลุมใดไมตรงกันกับความตองการของบุคคลอ่ืนท่ีอยูฝายเดียวกัน การดําเนินคดีก็อาจ
ลาชาออกไป เชน ถาท่ีปรึกษากฎหมายเรียกคาจางเปนรายช่ัวโมง และลูกความมีความสามารถ
พอที่จะชําระได ก็มักจะสรางอุปสรรคในการเจรจาข้ึน ท้ังนี้เพื่อมิใหคดีสําเร็จโดยเร็ว แตถามี     
การเจรจาตอรองโดยมีผูไกลเกล่ีย คนกลางจะสามารถนําคูความท่ีมีท่ีปรึกษากฎหมายมาสูโตะเจรจา
และชวยคนหาความตองการที่แทจริงท่ีอยูเบ้ืองหลังจุดยืนตามกฎหมายได และจัดแผนการ         
เพื่อหาทางระงับขอพิพาทอันเปนท่ีสมประโยชนแกคูความแตละฝายได   รวมท้ังชวยลด
คาธรรมเนียมทางกฎหมายท่ีลูกความจะตองเสีย 
 (3) การเจรจาตอรองกันเอง คูความมักจะกลัวการเปดเผย จึงไมยอมเปดเผยใหทราบถึง
ทางออกในการแกไขปญหาซ่ึงอาจนําไปสูการตกลงกันไดนั้น การเปดเผยขอมูลของคูความฝายหนึ่ง
ในขณะท่ีอีกฝายหนึ่งไมยอมเปดเผยดวยนั้น อาจกอผลทําใหคูความฝายท่ีเปดเผยไดรับความเสียหาย
อยางเลวรายได การเปดเผยขอมูลหรือความเห็นอยางไมเทาเทียมกันก็อาจนําไปสูความชะงักงันของ
การเจรจาได แตถามีการเจรจาตอรองโดยมีผูไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียสามารถทําใหคูความเปดเผย
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับความตองการท่ีแทจริงท่ีคูความไมตองการที่จะแบงสรรใหกับคูความฝายอ่ืน      
และสามารถใหกําลังใจในการแกไขปญหาอันจะเปนการทําใหคูความไมยอมแพตอการชะงักงัน
ของการเจรจานั้น 
 (4) การเจรจาตอรองกันเอง บอยคร้ังท่ีขอเสนอท่ีเปนไปอยางประนีประนอมกลับ
ไดรับการปฏิเสธ เพราะเปนการเสนอที่รวดเร็วจนเกินไป แมวาขอเสนอที่ไดมานั ้นจะเปน     
ขอเสนอที่พอสมควรแกการยอมรับแลวก็ตาม ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูท่ีไดรับขอเสนอไมไววางใจ
ในความประสงคของผูเสนอ ถาผูเสนอถูกมองวา เปนคนท่ีไมนาไววางใจแลว ขอเสนอใดๆท่ีเสนอ
โดยผูเสนอคนน้ันก็จะถูกผูท่ีไดรับขอเสนอลดคาลงเสมือนหนึ่งวาเปนส่ิงท่ีขาดคุณคาโดยแทจริงไป 
แตถามีการเจรจาตอรองโดยมีผูไกลเกล่ีย ดวยความเขาใจถึงความแปรผันไปมาของคําพูด             
ในการเจรจา ผูไกลเกล่ียจะสามารถตัดสินใจไดวาจังหวะเวลาใดท่ีจะสงผานขอเสนอของคูความ 
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ฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหนึ่ง และผูไกลเกล่ียสามารถท่ีจะรวบรวมขอเสนอท่ีไดมาเขาดวยกัน           
จนดูประหนึ่งวาเปนขอเสนอที่ไมใชเปนของใคร  ซ่ึงจะเปนการหลีกเล่ียงไมใหเกิดการปฏิเสธท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดหากเปนการเสนอใหโดยตรงจากคูความฝายตรงขามนั้น 
 

2.3.3  เปรียบเทียบความแตกตางกับการพจิารณาคดีในศาล 
 ขอเปรียบเทียบระหวางการไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความกับการพิจารณาคดี 
 (1) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเปนการฟงขอเท็จจริงเพื่อนําไปสูการวินิจฉัย   
ขอกฎหมาย แตการไดรับฟงขอเท็จจริงดังกลาว อาจเปนขอมูลท่ีไมตรงกับความจริงเนื่องจากหลาย
สาเหตุ  เชน เพราะการเบิกความไมตรงกับความจริง ซ่ึงอาจมีไดท้ังการท่ีพยานต้ังใจพูดไมจริง   
หรือการถูกคําถามหลอกลอ ช้ันเชิงการวาความของทนายความฝายตรงขาม หรือประสงคจะเบิก
ความตามความเปนจริง แตกระทําไมไดดวยขอขัดของของกฎหมายวิธีพิจารณาความวาดวยการ     
อางพยานหลักฐาน ในขณะท่ีการไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความเปนการเปดทางใหมีการพูดคุย
กันอยางกวางขวางในบรรยากาศที่เปนมิตร และไมถูกกําหนดดวยกฎหมายวิธีพิจารณาความ ทําให 
ไดขอมูลท่ีถูกตองเปนจริงไดงายกวา และหาทางระงับขอพิพาทไดตรงวัตถุประสงคของคูความ     
ไดมากกวา 
 (2) การพิจารณาพิพากษาคดี ศาลจะพิจารณาพิพากษาเทาท่ีขอเท็จจริงในคดีปรากฏ  
และนําขอกฎหมายที่เกี่ยวของมาปรับใช แตสาเหตุของขอพิพาทบาดหมางจะเปนอยางไรไมอยูใน
ประเด็นพิจารณาของศาล หรืออารมณของคูความท่ีเสียหาย มิตรภาพของคูความท่ีเสียหาย       
ความบาดหมางของญาติพี่นองท่ีเสียหาย ซ่ึงนาจะหาทางเยียวยาไดนั้น ไมอยูในประเด็นท่ีศาล      
จะพิจารณาได  แตการไกล เกล่ียประนีประนอมยอมความสามารถจะแกไขอารมณและ           
สัมพันธภาพ   ดังกลาวได 
 (3) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทําใหคูความตองนําพยานมาสืบ และส่ิงท่ีศาล
และคูความจะไดจากการสืบพยานก็คือ เหตุท่ีเกิดข้ึนมาแลวในอดีตเทานั้น ในขณะท่ีการไกลเกล่ีย
ประนีประนอมยอมความเปนการมองอนาคตวาจะแกไขใหคูความกลับไปอยูรวมกันในสังคมได
อยางไร การมองอนาคตจึงมีคามากกวาการมองอดีต 
 (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลโดยเฉพาะการเบิกความของพยานฝายใดมัก
นําความไมพอใจมาสู คู ความฝายตรงขาม  ทําใหต องหาทางแกแคนกัน  แตการไกลเกลี ่ย
ประนีประนอมยอมความกันเปนการหาทางแกไขขอพิพาทบาดหมางที่มีขึ้น ซึ่งการแกไขยอมมี
คามากกวาการแกแคน 
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 (5) การนําคดีไปสูการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เปนการนําไปสูการแกไขปญหา 
ท่ีไมรูจบ แมศาลช้ันตนจะตัดสินไปแลว ก็ยังมีการอุทธรณฎีกา ใชเวลากวา 10 ป ในขณะท่ี              
การไกลเกล่ียเปนการหาความพอใจของคูความทุกฝาย และสามารถระงับขอพิพาทบาดหมาง        
ไดทันที 
 จากขอมูลดังกลาวมาขางตน  จะเห็นไดวา  การตัดสินของศาลแมจะกระทําโดย             
นักกฎหมายเกงท่ีสุด โดยผูพิพากษาอาวุโสกวา ก็ไมอาจสนองความเปนธรรมและความพอใจ 
ใหแก คูความท้ังสองฝายไดพรอมกัน  ในขณะท่ีการไกล เกล่ียประนีประนอมยอมความ                  
แมจะกระทําโดยผูพิพากษาใหมๆ ประสบการณนอยกวา  ก็สามารถหาขอยุติท่ีเปนธรรมและ      
เปนท่ีพอใจใหแกคูความทุกฝายได 

 
2.4. ประโยชนของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
  

ประโยชนของการไกลเกล่ียสามารถกลาวส้ันไดใจความคือ ลดคดี ลดเวลา ลดคาใชจาย 
ไมมีผูใดแพ 
 การไกลเกล่ียมีประโยชนแกการเจรจาตอรองระหวางคูความมากมายหลายประการ เชน 
 (1) ชวยเปดชองทางแหงการส่ือสารระหวางคูความ ซ่ึงหากไมมีคนกลางเขามาเปน              
ผูไกลเกล่ียแลว ก็อาจเปนการยากท่ีคูความจะสามารถเจรจาติดตอกันได เองโดยตรง 
 (2) ในกรณีท่ีเร่ืองท่ีพิพาทมีคูความเปนจํานวนมาก การไกลเกล่ียจะเปนการชวย
ประสานคนหมูมากใหเขามาเจรจาพรอมเพรียงกันได  
 (3) ในระหวางการไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียสามารถชวยใหคูความเขาใจถึงความตองการ 
ท่ีแทจริงของตัวคูความเองและของคูความฝายตรงขาม ชวยใหคูความเขาใจถึงสิทธิของคูความ       
ท่ีมีอยูเหนือฝายตรงขาม ชวยกอใหเกิดขอสรุปท่ีสรางสรรค ชวยคนหาขอตกลงอันเปนท่ียอมรับได
ของคูความทุกฝาย ชวยใหคูความเขาใจถึงขอจํากัดในการเจรจาตอรอง ชวยประเมินหรือหาหนทาง
เลือกตางๆ ท่ีจะนําไปสูขอตกลงรวมกันได ชวยใหคูความใกลชิดเขาหากันมากข้ึนกวาเดิม และ        
ในท่ีสุดก็จะชวยใหคูความไดมาซ่ึงคํายืนยันท่ีจะตกลงระหวางกันได  
 (4) เม่ือการไกลเกล่ียขอพิพาทปรากฏผลวา คูความสามารถตกลงประนีประนอมยอม
ความกันไดยอมทําใหคูความสามารถหันหนาเขาหากันไดอยางฉันมิตร สามารถดําเนินธุรกิจ
ติดตอกันไดอีก ทําใหคาใชจายในคดีของคูความลดลง ชวยลดปริมาณคดีท่ีคางพิจารณาอยูในศาล 
ทําใหคดีอ่ืนๆสามารถยนระยะเวลาการพิจารณาไดเร็วข้ึน ลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสูศาลอุทธรณศาล
ฎีกา รวมท้ังเปนการกอใหเกิดความสงบสุขข้ึนในสังคมซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูไกลเกล่ียทุกคนมีความภาคภูมิใจ 
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 (5) รวมถึงเปนประโยชนตอรัฐ กลาวคือ ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวน
พิจารณา การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ตอเนื่องยาวนานจะเพิ่มภาระใหแกรัฐบาลมากข้ึน เชน      
คาน้ํา คาไฟ คาบุคลากร เปนตน 
 (6) ทําใหเศรษฐกิจไมหยุดชะงักเพราะหากมีคดีพิพาทคางคาในศาลนาน  กลาวคือ 
หากมีการยึดทรัพยสินพิพาทไวหรือหามช่ัวคราวมิใหฝายใดฝายหนึ่งกระทําการบางอยางลวนแต
เปนการสรางปญหาและเปนเหตุใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก โดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวกับการกอสรางขนาด
ใหญ คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองมีการดําเนินการโดยรีบดวน คดีทรัพยสินทางปญญา  
และคดีการคาระหวางประเทศจะสงผลถึงการติดตอคาขาดระหวางประเทศดวย เปนตน 
 ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียไมสามารถทําใหคูความตกลงกันได ประโยชนก็ยังมีอยูอีกหลาย
ประการ เชน เปนการเปดโอกาสใหคูความไดมาเจรจาหันหนาเขาหากัน ซ่ึงแมจะตกลงกันไมสําเร็จ 
แตก็สามารถผอนคลายความตึงเครียดหรือความหมางเมินที่มีตอกันลงไปไดในระดับหนึ ่ง         
ไมทําใหเร่ืองเล็กนอยในทํานองน้ําผ้ึงหยดเดียวบานปลายกลายเปนเร่ืองใหญโตไปได และทําให
คูความมีความเขาใจตอกันเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจสงผลใหสามารถตกลงกันไดในภายหลัง เปนตน 
 ประโยชนท่ีเห็นไดชัดอีกประการหนึ่งของการไกลเกล่ียคดีในศาลนั้น24 จากการ
สอบถามความเห็นของคูความท่ีสามารถตกลงกันไดจากการไกลเกล่ียในคดีหนึ่ง คูความท่ีเปน
โจทกคนหนึ่งใหทัศนะวา “เหตุท่ีไปฟองคดีเพราะตองการความยุติธรรม และเห็นวามีเพียงศาล
เทานั้นท่ีจะเปนท่ีพึ่งได ในตอนแรกท่ีไปศาลรูสึกอึดอัดและคิดวาคงจะตกลงกับจําเลยไมได           
ท่ีสําคัญคือ คาดวาจะตองใชเวลาในการดําเนินคดีนานกวาคดีท่ีถึงท่ีสุด แตเม่ือเขาสูระบบ              
การไกลเกล่ีย ไดพบบรรยากาศท่ีเปนมิตร รูสึกอบอุนคลายความเครียดไปได สามารถตกลงเจรจา
เกี่ยวกับปญหาขอขัดแยงและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี การไดพูดคุยตกลงกัน
โดยตรงกับคูความฝายตรงขาม   ทําใหสามารถทราบถึงความตองการของอีกฝายหนึ่งโดยไมตอง
ผานคนกลางท่ีเปนทนายความซึ่งบางคร้ังอาจส่ือความหมายท่ีไมตรงกัน การไกลเกล่ียทําให
สามารถเขาใจปญหาของแตละฝายและรูถึงความตองการที่แทจริงของคูความฝายตรงขาม ทําให
สามารถทําความตกลงใหเปนท่ีพึงพอใจของท้ังสองฝายหรือแกทุกฝาย”  
 โจทกอีกคนหนึ่งก็กลาวสนับสนุนวา “ไปศาลคร้ังแรกในวันนัดพรอมเพ่ือการพิจารณาคดี
กอนหนาการไกลเกล่ียไดเขาไปในหองพิจารณาซ่ึงแตกตางออกไปจากหองไกลเกล่ีย บรรยากาศ      
ในหองดูนาเกรงขาม ผูพิพากษาสวมชุดครุย มีคอกพยาน คูความนั่งอยูคนละฝง ทําใหรูสึกเครียด
และมีอาการเกร็ง แตเม่ือเขาไปในหองไกลเกล่ียในวันหลัง พบวาบรรยากาศในหองเปนกันเองมาก                  

                                                           
24 โชติชวง  ทัพวงศ. เลมเดิม. หนาเดิม. 
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ผูพิพากษาไมไดใสครุย ไมมีคอกพยาน รูสึกพอใจมาก และไดระบายปญหาตางๆออกมาโดยมีคน
กลางคือ ผูพิพากษาผูไกลเกล่ียรับฟง ผูไกลเกล่ียไดชวยใหคําช้ีแนะในส่ิงท่ีไมรู สามารถสอบถามได
อยางชัดเจนและพอใจในผลงานของการตกลงจากการไกลเกล่ีย”  
 สวนผูไกลเกล่ียก็ใหคํายืนยันวา “ในคดีท่ีเคยไกลเกล่ียทุกคดี แมจะเปนคดีท่ีไกลเกล่ีย 
ไมสําเร็จคูความทุกฝายตางก็แสดงความพออกพอใจตอการจัดใหมีการไกลเกล่ีย เพราะทําใหมี
โอกาสพูดคุยอยางเปดอกกับฝายตรงขามและเห็นความตั้งใจจริงของศาลที่ประสงคจะใหคูความได
ตกลงคืนดีกัน” 
 
2.5   ลักษณะของการไกลเกล่ีย 
 
          2.5.1  การไกลเกล่ียนอกศาล  

รูปแบบของการเจรจาไกลเกล่ียคนกลางอยางเปนทางการมีการนําไปใชมากในเร่ืองของ
ความขัดแยงในครอบครัว การหยาราง ความขัดแยงในโรงเรียน ในชุมชน ความขัดแยงในเร่ืองของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงความขัดแยงระหวางองคกรและถึงระดับประเทศ และระหวาง
ประเทศ ในประเทศเพื่อนบานของเราเชน ประเทศสิงคโปร ก็มีการพัฒนาในระบบยุติธรรมเปน 
“Mediation Center” หรือ ”ศูนยกลางการไกลเกล่ียคนกลาง” โดยมีการริเร่ิมจากประธานศาลสูงสุด
(Chief Judge) และไดดําเนินการเจรจาไกลเกล่ียไปอยางมีประสิทธิภาพจํานวนมากทําใหคดีความ
ตางๆ ไมตองไปสูการพิจารณาของศาล ในประเทศฟลิปปนสก็ไดมีการใชกระบวนการเจรจา     
ไกลเกล่ียในระดับชุมชน ในหมูบานบารังกัย เรียกวาระบบยุติธรรมของบารังกัย (Baranguy Justice 
System)25  

 หลักการของกระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง26 
 กระบวนการไกลเกล่ียคนกลางมีหลักการท่ีจะตองทําความเขาใจอยูหลายประเด็น ไดแก 
 1. กระบวนการนี้การพิจารณาตัดสินหาทางออกของขอขัดแยงเกิดโดยคูกรณี หรือ

คูขัดแยงชวยกันพิจารณาหาทางออกรวมกันคนกลางไมมีหนาท่ีหรือไมมีอํานาจไปตัดสิน 
 2. กระบวนการในการเจรจาจะใชวิธีหรือกระบวนการใชการเรียนรูรวมกัน 

(Learning Process) โดยไมใชจุดยืน (Position) แตจะใชการเจรจาโดยใชความตองการหรือความ

                                                           
25 วันชัย  วัฒนศัพท.  (2547).  “ การแกปญหาขอพิพาทดวยการเจรจาไกลเกล่ีย.” ใน  ความขัดแยง 

หลักการและเคร่ืองมือแกปญหา.  หนา 179. 
26 แหลงเดิม.  หนา 172. 
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สนใจรวมกันเปนพื้นฐานในการเจรจา (Interest – Based Negotiation) เชน ไมใชการเจรจากันวาจะ
สรางหรือไมสรางโรงไฟฟา ซ่ึงเปนการเจรจาโดยยึดจุดยืน (Position – Based Negotiation) และ   
ไมมีทางจะหาขอยุติไดตองอาศัยคําถามวา “ทําไม” จึงจะสราง หรือ “ทําไม” จึงจะไมสรางเหตุผล
เหลานี้ก็จะเปนเหมือนประเด็นท่ีเราจะมาชวยกันหาคําตอบถาตกลงกันไดก็ถือเปนขอยุติ             
หากไมสามารถหาขอยุติไดจะทําอะไร จะประชุมท่ีไหน ใชเวลามากนอยเทาไร เร่ิมเม่ือใด           
เลิก เม่ือใด  ใครจะทําหนาท่ีเปนคนกลาง 27 

 
 2.5.2  การไกลเกล่ียในศาล  

  การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล หมายถึง  การที่ผูไกลเกล่ียทําการไกลเกล่ียขอพิพาทซ่ึง
เปนคดีท่ีอยูระหวางการพิจารณาของศาล คือ ตั้งแตศาลรับฟองจนถึงกอนมีคําพิพากษาของศาลถึง
ท่ีสุดใหกับคูความ ผูไกลเกล่ียจะเปนผูชวยเจรจาหาแนวทางเสนอแนะใหคูความปรองดองกัน    
โดยมีจุดประสงคเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความกันในศาล และสามารถยุติขอพิพาท     
ท่ีเกิดขึ้นไดโดยการตัดสินใจของคูความเอง28 
 การไกลเกล่ียในศาลเปนระบบงานพิเศษท่ีศาลแพงเร่ิมนําเอาความคิดและหลักเกณฑ
ของกระบวนการระงับขอพิพาทโดยทางอ่ืนนอกจากการพิจารณาคดีตามปกติของศาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกามาประยุกตใชเปนศาลแรกเม่ือปลายป พ.ศ. 2537 และเปนการนํามาใชโดยไมมี
กฎหมายบัญญัติใหอํานาจและกําหนดวิธีการไวโดยเฉาะ แตการสรางระบบงานพิเศษดังกลาวได
อาศัยอํานาจพื้นฐานในการไกลเกล่ียของผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 19 และมาตรา 20 แตไดปรับลดข้ันตอนการปฏิบัติวิธีการทํางานและอํานาจของผูพิพากษา
ลงมา เพื่อลดอุปสรรคและปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการไกลเกล่ียในหองพิจารณา ไดมีการออก
ระเบียบรับรองอํานาจปฏิบัติเรียกวา “ระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความ พ.ศ.2537” (ออกเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2537) โดยอธิบดีผูพิพากษา 
ปรากฏประสบความสําเร็จดวยดีมาตลอด โดยไมมีการอุทธรณฎีกาตอไป อันเปนผลดีตอทุกฝาย  
ท้ังตอคูความ  ตอศาล และประเทศชาติ  จึงไดมีการนําไปใชในศาลตางๆท่ัวประเทศ และ             
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางไดนําเอาระบบไกลเกล่ียมาใชในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2541 โดยเปนการไกลเกล่ียคดีท่ีพิพาทและสภาพปญหาแตกตางจากศาลอ่ืน รวมท้ัง
ไดสรางระบบไกลเกล่ียเพ่ือไกลเกล่ียไดท้ังคดีแพงกับคดีอาญาท่ีเปนความผิดอันยอมความไดดวย29 
                                                           

27 แหลงเดิม.  หนา 172-179. 
28 คูมือการไกลเกล่ียขอพิพาท ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง. 
29 แหลงเดิม.  หนา 181-182. 
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 การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางนั้น
ไดออก “ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการไกลเกล่ีย 
พ.ศ.2541” เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติและรับรองอํานาจและกําหนดหนาท่ีการทํางานของ             
ผูพิพากษาคณะไกลเกล่ียและเจาหนาท่ีไกลเกล่ีย โดยมีเหตุผลเพ่ือเปนการระงับขอพิพาททางหนึ่งท่ี
สะดวกรวดเร็วและยุติธรรม รวมท้ังเปนการสนับสนุนการระงับขอพิพาทในศาลอีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากการใหศาลเปนผูช้ีขาดตัดสินคดีหรือพิจารณาพิพากษาคดีและชวยลดปริมาณคดี    
ในศาล ลงไดเปนจํานวนมากอีกทางหนึ่งดวย 

 
2.6 ขอพิพาทท่ีสามารถไกลเกล่ียได  
 
 การไกลเกล่ียขอพิพาทเปนวิธีการหนึ่งท่ีคูพิพาทหรือคูความนั้นจะตองเปนฝายตกลง 
ยินยอมท่ีจะเลือกใชกระบวนการไกลเกล่ียนี้เอง โดยไมสามารถบังคับใหคูพิพาทหรือคูความ
เลือกใชกระบวนการไกลเกล่ียนี้ไดเพราะวาเกิดจากความประสงคของคูพิพาทหรือคูความเอง     
อาจจะประสงคฝายเดียวหรือสองฝายก็ได แตในบางกรณีหากผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวา              
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจึงใหสงสํานวนคดีเขาสูระบบไกลเกล่ีย และจะตองสอบถาม        
คูความดวยวาตกลงท่ีจะเขาสูระบบไกลเกล่ียหรือไม ซ่ึงขอพิพาทตางๆท่ีสามารถเขาสูกระบวน           
การไกลเกล่ียไดนั้น ไดแกขอพิพาทดังตอไปนี้ 
 

2.6.1  คดีอาญา 
ขอพิพาทในคดีอาญาในขอหาท่ีเปนความผิดตอสวนตัวสามารถยอมความได เชน 

ความผิดฐานบุกรุก ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ความผิดฐานหม่ินประมาท   
เปนตน        

                                                                                                                                            
2.6.2  คดีแพง 

ขอพิพาททางแพงหรือในคดีแพงทุกประเภทซ่ึงในคดีแพงนี้ เปนความผิดท่ีมี             
การเรียกรอง ฟองรองใหฝายผูกระทําผิดหรือจําเลยในคดีนั้นๆ ตองชดเชยความเสียหายจาก        
การกระทําของฝายผูกระทําผิดหรือจําเลยดวยทรัพยสินเงินทอง เชน คดีกูยืม คดีคํ้าประกัน           
คดีซ้ือขาย คดีเชาทรัพย  คดีครอบครัว  คดีมรดก เปนตน 
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2.6.3   คดีแพงเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
ขอพิพาททางแพงท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา นั้นสามารถเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียได

เฉพาะในสวนขอพิพาททางแพง และคดีอาญาท่ีเปนความผิดตอสวนตัวเทานั้น สวนคดีแพง           
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาท่ีเปนความผิดตออาญาแผนดินหรือตอสาธารณชนน้ันไมสามารถ            
นําคดีอาญาประเภทน้ีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียได แตคดีแพงสวนนี้ยังสามารถเขามาสู
กระบวนการไกลเกล่ียยุติขอพิพาทในเฉพาะสวนของคดีแพงได 

 
2.6.4 ขอพิพาทอ่ืนๆ  

        ขอพิพาทหรือขอเรียกรองอ่ืนๆ ไดแก ขอพิพาทแรงงาน ขอพิพาทเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
หรือเกี่ยวของทําความเสียหายใหกับประชาชนจํานวนมาก เชน  การเรียกคาจางจากนายจาง        
การเลิกจางโดยไมเปนธรรม  การประทวงหรือเรียกรองไมใหมีการกอสรางโรงงานไฟฟาตางๆ        
โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย เปนตน 

 
2.7 หลักเกณฑ และสาระสําคัญในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 
 บุคลิกลักษณะของผูไกลเกล่ียท่ีดี  
 เมื่อกลาวถึงคุณสมบัติหรือความสามารถของผูไกลเกลี่ย คงพูดไดแตในลักษณะที่วา 
คุณสมบัติอยางไรจึงจะเปนประโยชนหรือชวยในการไกลเกล่ียไดดียิ่งข้ึน คุณสมบัติเหลานี้จะกลาว
อยางกวางใหครอบคลุมมากท่ีสุด ดังนี้30 
 (1)    ความเปนผูมีจิตใจท่ีเปนกลาง 
 (2) รูกฎหมาย มีความเขาใจและสามารถอธิบายใหคูความฟงในเรื่องของความ         
ยุติธรรมท้ังในรูปของความยุติธรรมตามกฎหมายและความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
 (3)    มีความเขาใจในกระบวนการของการระงับขอพิพาท 
 (4)    มีความอดทน มีความสามารถในการสํารวมความคิดติดตอกนัเปนระยะ
เวลานานๆ มีความคิดท่ีชัดเจนและเปนตัวของตัวเอง 
 (5)   มีทักษะในการติดตอส่ือสารท่ีดี มีทักษะในการเจรจาแบบทูตกับบุคคลอ่ืน 

                                                           
30 ภานุ  รังสีสหัส.  (2544).  “กระบวนพิจารณาคดีในศาลและการระงับขอพิพาทโดยวิธีไกลเกล่ีย.” 

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทในศาลหลักสูตรผูปฏิบัติงานไกลเกล่ียและ
ประนอมขอพิพาท.  หนา 6-7. 
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 (6)   มีความสามารถในการรับฟงท่ีชัดเจน ถูกตอง วองไว และประกอบไปดวยเชาวน
ปฏิภาณ รูจักยืดหยุน และมีความสามารถในการหลีกเล่ียงการมองส่ิงตางๆ มิใชเฉพาะแตในแงของ
ความผิดถูกเทานั้น 
 (7) มีวาจาท่ีชัดเจน มีสามัญสํานึกในเร่ืองของจังหวะเวลา มีประสาทสัมผัสวองไว         
มีประสาทหยั่งรูได แตไมเขาขางฝายใด 
 (8)  ไมมีอคติ ไมมีทาทางในลักษณะบังคับใหผูอ่ืนยอมรับตามใจตน 
 (9) มีความม่ันคง เฉลียวฉลาด มีความสามารถในเร่ืองการตอบรับคําพูดของผูอ่ืน     
แตไมใชสรางความนิยม 
 (10)  มีความรูในเนื้อหาหรือสาขาวิชาท่ีพิพาท 
 (11)  มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับและมีความสามารถในการจัดการกับ 
ส่ิงท่ีไมแนนอน 
 (12) รูจักการนําเร่ืองเขาสูประเด็นท่ีตนตองการอยางชาญฉลาด มีประสบการณ    
เกี่ยวกับการเจรจาตอรองในเนื้อหาของปญหาท่ียุงยากมากอน 
 (13) รูจักวิธีแกปญหาโดยการปลอยใจใหครุนคิดพิจารณาอยางเปนอิสระใหเปนไป
ตามหลักของเหตุผลตามปกติ และปลอยใหความคิดนั้นพุงเขาสูหนทางของการแกปญหาไดอยาง
ไมตองอาศัยเหตุผล ตลอดจนมีความกระตือรือรนท่ีจะสามารถสรางบทบาทของการเปน                
ผูไกลเกล่ีย 

 
2.8   เทคนิคในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 
 เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาท คือ  “คําพูด” การเจรจาจึงถือเปน
ปจจัยหลักในการทําใหการไกลเกล่ียสําเร็จ เพราะกระบวนการทางกฎหมายมีนอยมากท่ีจะนํามาใช
กับกระบวนการไกลเกล่ีย แตศิลปะการพูดกับเทคนิคและรูบแบบจะเปนเคร่ืองชวยใหการไกลเกล่ีย
สัมฤทธ์ิผล อีกท้ังหลักในการไกลเกล่ียนั้น สวนใหญจะใชหลักสามัญสํานึกปรับไปตามสถานการณ 
แตก็ตองมีหลักเกณฑแฝงอยูดวย  เนื่องจากการไกลเกล่ียตองเกี่ยวของกับผลประโยชนท่ีขัดกัน   
ของคูความทั้งสองฝาย การใชสามัญสํานึกในการจับประเด็น แยกแยะประเด็น รวมท้ังประสาน
ประโยชน จึงตองใชความระมัดระวัง   
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 การไกลเกล่ียเปนเร่ืองท่ีมุงหาความพอใจของคูความ การบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว       
จึงควรพิจารณาบางประการ ดังนี้ 31 
 (1)   ประสานสัมพันธ ความสัมพันธของคูความเม่ือเสร็จการไกลเกล่ียแลว ถือเปน
เร่ืองสําคัญ หรือจะถือเปนหัวใจของงานไกลเกล่ียก็ได เพราะหากคูความกลับมามีความเขาใจท่ีดีตอ
กันได ก็จะเปนการยุติขอขัดแยงไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะนําไปสูการตกลงกันไดในท่ีสุด 
 (2)  แบงปนอารมณ เม่ือคูความมีความเขาใจกัน ลดความขัดแยงและขอพิพาท
บาดหมางระหวางกันไดแลว ก็ยอมจะเร่ิมมีมุมมองท่ีเปนแนวทางเดียวกัน การจะหาขอยุติจึงมีความ
เปนไปไดงายดายยิ่งข้ึน 
 (3)   ชมแตอยาติ เม่ือสามารถปรับความเขาใจกันได ข้ันตอไปคือการหาทางแกไข           
ขอพิพาทในสวนนี้ เร่ืองท่ีแลวไปแลวใครจะผิดใครจะควรถูกตําหนิ จะเปนเร่ืองรอง เพราะความ        
มุงประสงคคือการมองหนทางของอนาคต และตองเปนอนาคตท่ีดีของคูความท้ังสองฝาย จึงควร      
หลีกเล่ียงการฟนฝอยหาตะเข็บ 
 (4)   มีวิธีการดี วิธีท่ีจะนําไปสูขอตกลงของคูความนั้น ขอใหคํานึงถึงขอเตือนใจ           
เหลานี้  

การไกลเกล่ียเปนศิลปะอยางหน่ึงฉะน้ันผูไกลเกล่ียจําเปนตองมีการเรียนรูถึงเทคนิค
และ วิธีการในอันท่ีจะมีสวนชวยใหการไกลเกล่ียประสบความสําเร็จดังนี้ 

 
   2.8.1   การเตรียมความพรอมของผูไกลเกล่ีย 
  (1) ส่ิงแรกท่ีผูไกลเกล่ียตองมีคือ ความศรัทธาและมีทัศนคติท่ีดีตอกระบวนการ        
ไกลเกล่ีย และมีความม่ันใจในระบบเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับคูความไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของระบบไกลเกล่ีย 
  (2)   สรางบุคลิกภาพใหคูความประทับใจแตงกายสุภาพสะอาดเรียบรอย 
  (3)  การเจรจาพูดคุยตองมีระดับประทับใจการนั่งฟงตองวางทาดวยความม่ันคงหนัก
แนน มีความสงางามสุภาพนาเช่ือถือ 
  (4)   การใชคําพูดตองสุภาพมีหลักฐาน ไพเราะออนหวาน 
  (5) ตองศึกษาวิเคราะหคดีในสํานวนลวงหนา เพื่อจับประเด็นขอกลาวอางของโจทก
เปรียบเทียบกับประเด็นขอตอสูของจําเลยเพ่ือจะไดทราบจุดออนจุดแข็ง ขอเดน ขอดอยของเร่ือง 
                                                           

31 นพพร  โพธิรังสิยากร.  (2544).  “การไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความ.”  เอกสารอบรมผูพิพากษา
สมทบของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง.  หนา 4-5. 
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และทราบเปาหมายความประสงคของคูพิพาทแตละฝายวา โดยแกนแทแลวโจทกตองการอะไรและ
โดยแทจริงแลวจําเลยจะยอมรับไดหรือไมเพียงใดแคไหน 
 
  2.8.2   หลักในการปฏิบตัิตนของผูทําหนาท่ีไกลเกล่ีย 
  (1)   ตองเปนผูมีจิตใจกลางไมลําเอียง ไมแสดงออกใหเห็นวาเขาขางฝายใด แมจะเห็น
แลววารูปคดีนั้นอีกฝายไดเปรียบ 
  (2)  ตองมีเมตตา เปนส่ิงสําคัญท่ีหวังจะใหคูความไดกลับมาคืนดีกันไดปลดเปล้ือง
ทุกขท่ีเกิดขึ้นจากกรณีท่ีมีการพิพาทกันไดนั้น 

(3) ไมแสดงสีหนา อาการขมขู 
(4) มีทักษะในการเจรจาแบบการฑูตกับบุคคลอ่ืน 
(5)  มีความสามารถในการรับฟงท่ีชัดเจน ถูกตอง วองไว ประกอบไปดวยเชาวน

ปฏิภาณ รูจัดยืดหยุน 
(6) มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับของคูพิพาท 
(7) มีความรูในสาขาวิชาท่ีพิพาท 
(8) มีความกระตือรือรนท่ีจะแสดงบทบาทของการเปนผูไกลเกล่ีย 

จากการกระทําทุกส่ิงทุกอยางท่ีไดปฏิบัติในการไกลเกล่ียนั้นก็ยอมจะสงผลใหการ
ดําเนินเปนไปโดยราบร่ืนกวาปกติท่ัวไปซ่ึงในท่ีสุดยอมจะกอใหเกิดผลสําเร็จในการไกลเกล่ีย 

 
  2.8.3  สรรสรางบรรยากาศในการไกลเกล่ีย 

 การสรางบรรยากาศใหมีสภาพเปนกันเองเบาสบายไมเครงเครียด ไมเปนทางการมาก
จนเกินไป โดยจัดรูปแบบการเจรจาตกลงในรูปของการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อสรางความเปน
กันเอง สรางความเขาใจอันดี สรางความคุนเคยซ่ึงกันและกันของคูกรณีหรือคูความเพื่อใหเกิดผลดี
ท่ีจะนําไปสูการตกลงยินยอมของคูกรณีหรือคูความในการเจรจาไกลเกล่ียกัน เม่ือจัดเตรียมหอง   
ไกลเกล่ียท่ีมีบรรยากาศท่ีดีแลวจึงเร่ิมตนดําเนินการ ไกลเกล่ียตอไปดังนี้ 
  (1)  เร่ิมดวยบรรยากาศไกลเกล่ียไมใชบรรยากาศการพจิารณาคด ี
  - เร่ิมจากการทักทายปราศรัยดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดีตอกันดวยการ แนะนํา
ตัวเองและใหคูความแนะนําตัวตามลําดับทุกคนเปนการเร่ิมตนดวยดี 
  - สรางอารมณรวมกันดวยการชวนพูดคุยในเร่ืองท่ัวไปขาวสารปจจุบัน 
ชีวิตประจําวัน การจราจร เปนตน เพื่อสรางความคุนเคยกันกอน 
  - หลักสําคัญอันหนึ่ง คือ ตองไมเร่ิมคําถามเจาะประเด็นขอพิพาททันท่ี 
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  (2) อธิบายหลักเกณฑและวธีิการไกลเกล่ียประโยชนของการไกลเกล่ีย เชน 
  - ผูพิพากษาผูทําหนาท่ีไกลเกล่ีย จะเปนคนละคนกับผูพิพากษาเจาของ
สํานวนจึงขอใหแสดงความตองการและเบ้ืองหนาเบ้ืองหลังของปญหาไดเต็มท่ี ขอมูลของการ   
ไกลเกล่ียจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี32 
  - การไกลเกล่ียจะเปนความลับคูความตองสละสิทธิไมนําขอมูลท่ีไดจากการ
ไกลเกล่ียไปอางอิงในการพิจารณาคดี โดยใหคูความลงลายมือช่ือแสดงเจตนาสละสิทธิใน
แบบฟอรมท่ีจัดเตรียมไว 
  - การบันทึกหลักฐานจะมีเฉพาะขอตอรองที่ไดจากการไกลเกลี่ยรวมไวใน
สํานวนประนีประนอมยอมความ แตถาตกลงไมสําเร็จก็จะทําลายสํานวนประนีประนอมยอม
ความทันที 
  - อธิบายถึงประโยชนของการไกลเกล่ียโดยอยูภายใตหลักเกณฑ  “ลดข้ันตอน 
ประหยัดเวลา ลดคาใชจาย คงความสันพันธตอกันปรองดองกันได” 
  (3) อาศัยจุดเดนในอาชีพผูพิพากษาซ่ึงเปนท่ียอมรับนับถือศรัทธาของคนไทยอยูแลว
มาใชเปนหลักดําเนินการดังนี้ 
  - สรางความเชื่อม่ันวาผูพิพากษา ผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียมีความเปนกลางและ    
คูความจะไดรับความเปนธรรม 
  -ผูพิพากษาควรเปนผูเร่ิมกลาวนําเขาสูประเด็นของการเจรจาตกลงกอน  ถา
หากใหทนายความเร่ิมกอน ตัวความอาจมองวาทนายความไมอยากทํางาน แตถาใหตัวความเร่ิม
กอนอาจสอใหเห็นวาอีกฝายจะเสียเปรียบหรือเสียหนาได 
 
 2.8.4   ขอพึงปฏิบตัิในระหวางการเจรจาไกลเกล่ีย 
  (1) ตองมีจิตวิทยาในการเรียนรูและเขาใจพฤติกรรมบุคคลแลวหม่ันสังเกตพฤติกรรม
บุคลิกภาพ ลักษณะอุปนิสัยของตัวความจากการพูดการแสดงออกอากัปกิริยาอาการของตัวความ 
เพ่ือวิเคราะหวาตัวความเปนคนประเภทใด เชน ใจกวาง ซ่ือตรง ซ้ือสัตย ใจนักเลง กลาไดกลาเสีย 
หรือเปนคนใจแคบใจนอย ข้ีขลาดข้ีเหนียว เก็บกด ใจดํา เหลานี้ ผูไกลเกล่ียจะตองหยั่งใหถึงรูใหได 
เพื่อหาชองทางและคาดหมายไดวาควรจะดําเนินไปในแนวทางใด จึงจะประสบความสําเร็จ 

                                                           
32 โชติชวง  ทัพวงค.  (2544). “เทคนิคการไกลเกล่ียจากประสบการณ.”  เอกสารอบรมผูพิพากษาสมทบ

ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง.  หนา 4. 
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  (2) มีหลัก ยุทธศาสตรยุทธวิธีสงครามจิตวิทยา รูจักผอนส้ันผอนยาว ผอนหนักผอน
เบา ประเด็นไหนยอมรับแลวรีบมัดประเด็นจดไวใหแนนอน ถาคูความออนลงผูไกลเกล่ียตองเปด
เกมรุก ผูกมัดประเด็นเอาไว ถาคูความยังไมยอมออนก็ผอนลงอยารีบเรงรัด เพราะอาจทําใหคูความ
ถอยหนีหรือปฏิเสธไปเลย ถาเครียดมากตองใชเวลาเปนเคร่ืองชวยผอนคลาย อยาฝนไปไกลเกล่ียจะ
ทําใหบรรยากาศเสียไปอีกการเล่ือนคดีจึงเปนศิลปะอยางหนึ่งท่ีตองนํามาใช 
  (3) ตองมีความอดทน อดกล้ัน และใจเย็น ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญยิ่งท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ 
บางคร้ังตองทนตออารมณของคูความบางฝาย ซ่ึงตองการระบายความรูสึกท่ีอัดอ้ันตันใจมานาน 
เม่ือเปดโอกาสใหพูดระบายอยางเต็มท่ี หรือบางโอกาสตองใชเวลานานในการเจรจาจนใกลจะตก
ลงกันไดแลว แตลวงเลยเวลาราชการออกไปก็อยาลมเลิกหรือเล่ือนไปโดยใชความอดทนเปนท่ีตั้ง 
มิฉะนั้นอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไดหากตองเล่ือนการเจรจาไปในภายหลัง 
  (4) ตองทอดระยะเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อใหคูความตัดสินใจ เชนใหเวลา 1 – 2 ช่ัวโมง 
หรือ   3 – 4 วัน อยาเรงรัดหรือรวบรัดตัดสินใจทันที 
 
    2.8.5   ขอไมพงึปฏบิัติในระหวางไกลเกล่ีย 

ไมยกรูปคดีหรือผลคดีข้ึนมาพูด แตควรช้ีแจงขอดีขอเสียของการดําเนินคดีในศาล
เปรียบเทียบกับการยุติคดี ดวยการประนีประนอมยอมความแลวใชรูปแบบของการสอบถามเพ่ือหา
ขอเท็จจริงของความขัดแยง จนไดขอเท็จจริงแลวจึงแนะนําอยาช้ีขาดขอพิพาท33 
  รูปแบบของการใชคําพูด ความทําในรูปของการต้ังคําถามและไมแสดงความคิดเห็นใน
คดี เพื่อไมใหคูความเห็นวามีอคติ แตควรพูดในลักษณะใหคูความคิดเองและเจรจาตกลงกันเอง   
อันเปนผลมาจากคําถาม แตถาเปนการไกลเกล่ียในคร้ังท่ีสองหรือคร้ังท่ีสามแลว สามารถใชเทคนิค
วิธีท่ีเขมขนและหนักแนนข้ึนในสวนของรูปคดี จนทําใหคูความคิดไปวาผูไกลเกล่ียมีธงคําตอบ   
อยูในใจแลว แตไมแสดงออกมาตามวิธีดังนี้ 
   (1) บอกคูความฝายท่ีเสียเปรียบใหทราบ แตถาฝายใดไดเปรียบอยาพูด 
  (2) ลดความเครียดดวยการพดูคุยทําตัวเปนกันเอง 
  (3) การเปดโอกาสใหคูความพูดจะตองทําดวยความเสมอภาค 
  (4) บางคร้ังตองแยกไกลเกล่ียทีละฝาย เพราะคูความบางคนไมกลาพูดตอหนาฝายตรงขาม 
 
 

                                                           
33 แหลงเดิม.  หนา 4. 
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          2.8.6  การใชคาํพูดหรือคําถามตอคูความ 
 (1) มีวาจาที่ชัดเจน 
  (2) ใชคําพูดท่ีมีลักษณะโนมนาวใหผอนปรนเขาหากัน 
         (3) หลีกเล่ียงการใชคําพูดท่ีจะกอใหเกดิความขัดแยง 
  (4) หลีกเล่ียงคําพูดหรือส่ิงท่ีสรางความรูสึกไมดีตอกนั 
  (5) กรณีที่คูความทําธุรกิจรวมกัน หรือเปนเพื่อนกัน เปนพี่นองกัน ควรใชหลัก
ความผูกพันหรือความสัมพันธอันดีที่เคยมีตอกันมานาน ควรรักษาไมตรีอันนั้นไวก็จะมีโอกาส
สําเร็จไดมาก34 
 
  2.8.7  ขอปฏิบตัิหลังไกลเกล่ีย 
  (1) เม่ือไกลเกล่ียแลวไดความอยางไร ควรจดลงไวเฉพาะท่ีจําเปนไมจําตองจดไว
ท้ังหมด ท้ังนี้ก็เพ่ือมัดประเด็นใหคูความปฏิบัติ และจดใหตรงตามขอเท็จจริงเพราะคูความมักกลัว
วาจะจดไมตรงกัน ซ่ึงอาจทําใหเสียหายได โดยเฉพาะถาเปนคดีสําคัญผูไกลเกล่ียอาจถูกรองเรียน 
  (2) กรณียังไมตกลงกันก็ตองเล่ือนไป แลวฝากการบานใหคูความไปคิดไววาคร้ังหนา 
ขอใหคูความยอมรับในเร่ืองใด หรือใหทําอยางไร 
  (3) ถาตกลงกันได ผูไกลเกล่ียตองพูดประสานความเขาใจอันดีตอกัน เชน ใหจับมือ
กัน พูดปรับความเขาใจอันดีตอกัน กลาวขอโทษซ่ึงกันและกัน อันเปนการสรางมิตรภาพท่ีดีตอกัน
ใหคงอยูตอไป35 
 
2.9    อุปสรรคของการไกลเกล่ีย 
 

แมการไกลเกล่ียจะเปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยางมากในการระงับขอพิพาท แตในทางปฏิบัติ    
ก็ยังมีอุปสรรคหลายประการ ซ่ึงทําใหการไกลเกล่ียไมเปนผลสําเร็จเทาท่ีควร และจากการที่ได
พิจารณาอุปสรรคท่ีปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมก็พอจะจัดกลุมอุปสรรคการไกลเกล่ียไดเปน 4 เร่ือง  
ดังนี้ 

 
 

                                                           
34 แหลงเดิม.  หนา 4. 
35 แหลงเดิม.   
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 2.9.1  คน 
 อุปสรรคในเร่ืองของคนแบงเปน 3 ประเภท คือ ผูไกลเกล่ีย ตัวความ ทนายความ  

ผูไกลเกล่ีย 
แมวาจะเปนผูพิพากษาหรือผูไกลเกล่ียซ่ึงเปนบุคคลภายนอก หากขาดความนาเช่ือถือ

ศรัทธาหรือเปนผูมีความประพฤติไมอยูในศีลธรรม ทําตัวไมเหมาะ ทําตัวเหลาะแหละก็ขาดความ
เช่ือถือศรัทธา ขาดความไววางใจจากตัวความ ยอมเปนเหตุหนึ่ง ทําใหการไกลเกล่ียไมประสบ
ความสําเร็จ 

ผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียจะตองแสดงใหเห็นถึงความเปนกลาง ไมลําเอียง ไมถือพวกถือหาง 
ฝายใดฝายหนึ่ง ไมมีอคติหรือปราศจากความเปนกลางเพราะจําทําใหคูกรณีอีกฝายไมพอใจ        
ขาดความไววางใจ พาลไมตกลงเจรจาดวย การไกลเกล่ียก็จะลมเหลว 

ผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียจะตองมีความรู มีหลักวิชา มีประสบการณ มีทักษะเช่ียวชาญในคดี
มีลักษณะมืออาชีพ เพราะหากใหขอมูลท่ีผิดพลาดใหหลักวิชาการท่ีไมถูกตอง ยอมนํามาซ่ึงความ
สับสนและความไมเช่ือใจ ลังเลใจ ขาดความยอมรับจากคูพิพาทและมายกเลิกการไกลเกล่ีย ไปได 

ตัวความ 
ส่ิงสําคัญอยางหน่ึงในการไกลเกล่ียคือ ความกลาลงทุนในการเจรจาของตัวความ หาก

ไมมีการลงทุนทําอะไรใหแกอีกฝาย  โอกาสที่ฝายตรงขามจะตอบสนองก็คงทําไดลําบาก            
การเจรจายอมไมคืบหนา ฉะนั้นอุปสรรคของการไกลเกล่ียสวนหนึ่งมาจากจิตใจ ความกลาหาญ 
กลาไดกลาเสีย กลาลงทุน หากตัวความเปนคนใจแคบยอมเปนอุปสรรคตอการไกลเกล่ีย36 

ความไมกลาเปดเผยความจริงหรือยอมรับขอเท็จจริง เพราะเกรงวาหากคดีตกลงกัน
ไมไดตองสงสํานวนกลับเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีปกติขอเท็จจริงหรือขอมูลท่ีแถลงรับไว แลว
จะถูกนํามาใชในการพิจารณาคดีปกติ ขอเท็จจริงหรือขอมูลท่ีแถลงรับไวแลวจะถูกนํามาใชในการ
พิจารณาคดี 

อารมณความรูสึกของคูความก็เปนส่ิงสําคัญ ถาคูความมีอารมณรอนหงุดหงิดงาย มอง
โลกในแงราย ไมยอมคน จะเปนอุปสรรคอยางมาก โดยเฉพาะถาใชอารมณในการเจรจาไมเปดใจ
รับฟงอีกฝาย ยอมทําใหการเจรจาไปไมรอด 

                                                           
36 ภานุ  รังสีสหัส.  (2544).  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทใน

ศาล (หลักสูตรผูปฎิบัติงานไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท).  หนา 20. 
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ญาติพี่นอง พรรคพวกเพ่ือน ๆ ของตัวความจะคอยยุแยงแสดงความเห็นวาจะไดเปรียบ
เสียเปรียบอยางไร ใครโงกวากันอยางนี้ก็จะทําใหตัวความขาดจุดยืน ขาดความม่ันใจ และเปน
อุปสรรคในการไกลเกล่ียได 

ทนายความ 
อุปสรรคอันใหญหลวงของการไกลเกล่ียมักเกิดอยูเสมอ คือ การท่ีทนายความของ        

คูความพยายามปกปองลูกความของตนในลักษณะของการตอสูโตเถียงขอเท็จจริงซ่ึงไมเปน
ประโยชนตอการเจรจา เพราะหลักไกลเกล่ียนั้น มีลักษณะผอนผันใหแกกันมิใชการดําเนินกระบวน
พิจารณาปกติ การท่ีทนายความไมเขาใจหลักการไกลเกล่ียแถมยังใหขอมูลท่ีผิดพลาดยอมนํามา   
ซ่ึงความลมเหลวในการไกลเกล่ียคดี37 

 
 2.9.2  คด ี

(1) คดีในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง สวนใหญจะยอม
ความกันได ท้ังในทางแพงและทางอาญา แตมีคดีอาญาอยู 2 ประเภทคือ คดีอันเปนความผิดตอ  
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรและความผิดตอ พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา คดีท้ังสองประเภทนี้
กฎหมายมิไดบัญญัติไวใหเปนความผิดอันยอมความได  ซ่ึงเปนอุปสรรคอันหนึ่งของการไกลเกล่ีย
แตหากจะถอนฟองก็ยอมกระทําไดโดยอัยการตองไมคัดคาน 

(2) คดีที่เกี ่ยวพันกับคดีอื ่นในศาล เชน คดีแรก สามารถตกลงกันสําเร็จแตก็ยัง
ติดขัดถึงคดีท่ีสอง สาม ส่ี ท่ีเกี่ยวของกันจึงไมมีประโยชนที่จะไปไกลเกลี่ยในคดีแรก กรณีเชนนี้
หากกําลังไกลเกลี่ยกันอยู และคูความฝายใดยกคดีอื่นที่เกี่ยวของขึ้นมาวากัน การไกลเกลี่ยก็คง
ตองยกเลิก 

(3) การไกลเกล่ียคดีของศาลสูง คูความท่ีไดเปรียบจะอางคําพิพากษาศาลช้ันตนมาใช
ในการอางอิง ในการเจรจาอยูเสมอ และถาคนเสียเปรียบก็จะไมยอมเจรจา38 

 
2.9.3  เวลา 

  (1) ผูไกลเกล่ีย ซ่ึงเปนผูพิพากษา ไมมีเวลาเพียงพอในการทุมใหกับคดีไกลเกล่ีย 
เพราะยังมีคดีท่ีรอการพิจารณาในแตละวันอีกหลายเร่ือง 

                                                           
37 แหลงเดิม.  หนา 20. 
38 แหลงเดิม.  หนา 21. 
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  (2) ทนายความและตัวความก็มีภาระหนาที่ของตนแตกตางกันไป ทนายความที่รับ
คดีมากๆ ก็จัดเวลาลําบาก หรือตัวความเปนนักธุรกิจใหญ ธุรกิจรัดตัวลวนติดขัดในเรื่องเวลา
โดยเฉพาะตัวความที่อยูตางประเทศไมสามารถเดินทางมาดวยตนเอง ดวยติขัดในเรื่องการหา
เวลาใหตรงกัน แลวทุมเวลาใหกับการไกลเกลี่ยอยางเต็มที่ (Full Time) ซึ่งเปนเรื่องที่ตอง
เตรียมพรอมอยางมาก 
  (3) ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง      
ก็ยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคในการจัดเวลาใหลงตัวเขากับบุคลลที่กลาวขางตน และยังจะตอง
ทุมเวลายืดเวลาไปถึงเท่ียงคืนหรือตีสองก็ยังเคยมีมาแลว หรืออาจตองนัดไกลเกล่ียถึง 3 – 4 คร้ังก็
ตองอุทิศเวลาให 

ฉะนั้น ในเร่ืองของเวลาจึงจัดเปนอุปสรรคสําคัญอันหนึ่งของการไกลเกล่ียการบริหาร
เวลาของแตละบุคคลที่เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียในแตละคดี จะตองกระทําอยางประณีต โดยมิให
ผูใดมองเห็นวาเสียเวลาไปเปลาประโยชน การบริหารบุคคลโดยใชเวลาเปนเครื่องมือในการจัดเขา
สูกระบวนการไกลเกล่ียจึงไมใชเร่ืองงาย จึงอาจกลาวไดวา ทุกคนท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการ     
ไกลเกล่ียตองอุทิศเวลา เพราะถาติดขัดคนใดคนหนึ่งก็ถือวาเปนอุปสรรคของการไกลเกล่ียแลว 

 
2.9.4   สถานท่ี 

     การเจรจาในหองไกลเกล่ียท่ีจัดไวตางหากยอมมีบรรยากาศดีกวาในหองพิจารณาคดี 
ซ่ึงมีบรรยากาศไมเอื้ออํานวยตอการเจรจาเนื่องจากความนาเกรงขาม ความเงียบขรึม ความเครงครัด 
คูความตองเคารพสถานท่ี คูความจะรูสึกอึดอัดไมเปนกันเองไมสะดวกในการพูด การระบายความ
ในใจหรือแสดงความตองการของตนไดเต็มท่ี ฉะนั้นเม่ือคูความประสงคจะทําการไกลเกล่ียอยาง
จริงจัง ควรใชสถานท่ีอ่ืนในการไกลเกล่ีย นอกจากหองพิจารณา เชน หองประชุมแบบเปนทางการ
หรือแบบไมเปนทางการ เพราะหองพิจารณาคดีถือไดวาเปนสถานท่ีหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคในการ  
ไกลเกล่ียขอพิพาทอาจทําใหสถานการณตรึงเครียด  

แมศาลจะไดจัดหองไกลเกล่ียไวแลวแตถาสภาพบรรยากาศภายใน สีสันของหอง     
การจัดอุปกรณภายในหอง ดูเครงขรึม อึดอัด ไมเปนกันเองพอสมควร ก็อาจถือวาสถานท่ีนั้นเปน
อุปสรรคตอการไกลเกล่ียได 
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บทที่ 3 
หลักการไกลเกลี่ยขอพิพาทในตางประเทศ 

 
3.1      การไกลเกล่ียขอพิพาทตาม   Uncitral Model Law on International Commercial Conciliation 
 
 3.1.1  แนวคิดในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ตาม Uncitral Model Law on International Commercial Conciliation มีสาระสําคัญ       
ดังตอไปนี้คือ   
 มาตรา 1 เร่ืองการบังคับใชและนิยามศัพท  

อนุมาตรา (1)  กฎหมายนี้ใชในการไกลเกล่ียขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ       
ถานํามาปรับใชในเกี่ยวกับขอพิพาททางการคาในประเทศ ใหตัดคําวา “ระหวางประเทศ” ใน(1) 
และตัด(4), (5) และ (6) ของมาตรา 1 ออก และ คําวา “การคา” แปลครอบคลุมถึงสาระท่ีเกิดจากทาง
ปกติการคายอมเกิดข้ึนหรือจากการที่สัญญาไมไดกําหนดไว เชน การขนสงหรือแลกเปล่ียนสินคา
หรือบริการ รวมกันจําหนาย ตัวแทน อุตสาหกรรม ใหเชา กอสราง ใหคําปรึกษา วิศวกรรม        
การอนุญาต การลงทุน ไฟแนนซ การธนาคาร ประกันภัย เหมืองแรสัมปทาน กิจการรวมทุน        
ธุรกรรมรวมทุนอ่ืนๆ รับฝากสินคาหรือการขนสงคนทางอากาศ ทะเล รถไฟหรือ ทางบก 
 อนุมาตรา (2) นั้น ผูไกลเกล่ีย หมายถึง ผูไกลเกล่ียคนเดียว หรือสองคน หรือหลายคน 
 อนุมาตรา (3)การไกล เก ล่ีย  หมาย ถึง  กระบวนการที่ แสดง ถึงการไกล เก ล่ีย                        
การประนีประนอมหรือท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน ซ่ึงคูกรณีตองการใหบุคคลท่ีสามหรือหลาย
บุคคลแนะนําคูกรณีใหขจัดขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาหรือท่ีเกี่ยวของกับสัยยาหรือนิติสัมพันธ 
ดวยไมตรี โดยผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจ บังคับเหนือ  คูกรณี ในการกําหนดวิธีระงับขอพิพาท 
 อนุมาตรา (4) การไกลเกล่ียตามกฎหมายนี้เปนการไกลเกล่ียระหวางประเทศ ถา:  
  (ก)  คูกรณีท่ีจะตกลงตามท่ีไกลเกล่ียมีหรือในขณะตกลงตามความตกลงภูมิลําเนาของ
ธุรกิจของคูกรณีอยูตางรัฐกัน หรือ 
 (ข)  รัฐท่ีคูกรณีมีภูมิลําเนาของธุรกิจแตกตางกันจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ก) รัฐท่ีมีเนื้อหาบางสวนของขอตกลงของความสัมพันธทางการคาใหปฏิบัติตอ
กันหรือ 
  ข) รัฐท่ีใกลชิดเกี่ยวของกนัอยางดีกับสาระหลักของขอพิพาท 
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อนุมาตรา (5) ความมุงหมายของมาตราน้ี คือ 
 (ค) ถาคูกรณีมีธุรกิจมากกวาหนึ่งภูมิลําเนา ใหหมายถึง ภูมิลําเนาทางธุรกิจคือ สถานท่ี
เปนท่ีส้ินสุดในการตกลงเพ่ือการเจรจาไกลเกล่ีย 
 (ง)ถาคูกรณีไมมีภูมิลําเนาทางธุรกิจ ใหหมายถึงถ่ินท่ีอยูประจําของคูกรณีเปน         
ภูมิลําเนาทางธุรกิจ 
 อนุมาตรา (6) กฎหมายน้ีใชบังคับในการไกลเกล่ียทางการคาระหวางประเทศ เม่ือ
คูกรณีเห็นดวยวา การไกลเกล่ีย นั้น เปนการไกลเกล่ียระหวางประเทศหรือตกลงใหกฎหมายนี้
บังคับ 
 อนุมาตรา (7)  คูกรณีมีอิสระในการตกลงหรือกีดกันการบังคับใชกฎหมายนี้ 
 อนุมาตรา (8)บทบัญญัติใน (9) นี้ ไมคํานึงถึงหลักเกณฑใดๆ เพื่อประสงคให             
การไกลเกล่ียบรรลุผลสําเร็จ รวมถึง ความตกลงระหวางคูกรณี ท่ีจะขจัดขอพิพาทกอนและหลังจาก
ท่ีขอพิพาทเกิดข้ึน  ขอตกลงท่ีแนนอนโดยกฎหมาย  หรือโดยการชี้แนะแนะนําโดยศาล              
คณะกรรมการตุลาการ หรือหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ 
 อนุมาตรา (9) กฎหมายนี้ไมบังคับถึง 
 (ก) กรณีท่ีศาลหรืออนุญาโตตุลาการซ่ึงในระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการ ไดใชความพยายามท่ีจะระงับขอพิพาทใหงายสะดวกและ 
 (ข) (…) 
 มาตรา 2 เร่ืองการแปลความหมาย 
 อนุมาตรา (1) ในกฎหมายนี้ มีจุดกอเกิดระหวางประเทศและจุดมุงหมายใหเกิด
ประโยชนอยางเดียวกันและยึดหลักสุจริต 
 อนุมาตรา (2) ปญหาท่ีเกิดจากกฎหมายน้ี ท่ีมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําหลัก
กฎหมายท่ัวไปมาปรับใช 
 มาตรา 3 เร่ืองการเปล่ียนแปลงโดยขอตกลง 
 เวนจากบทบัญญัติในมาตรา 2 และมาตรา 6 ยอหนาท่ี (3)การปฏิบัติท่ียุติธรรมของ          
ผูไกลเกล่ีย คูกรณีอาจตกลงยกเวนหรือเปล่ียนแปลงบทบัญญัติในกฎหมายน้ี 
 มาตรา 4 เร่ืองการเร่ิมตนกระบวนการไกลเกล่ีย  
 (1) กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท เร่ิมตนโดยคูกรณีกําหนดวันในการไกลเกล่ีย 
 (2)หากคูกรณีเชิญคูกรณีอ่ืนๆเขารวมไกลเกล่ีย ไมไดรับการตอบรับคําเช้ือเชิญใน     
30 วัน นับแตวันท่ีสงคําเช้ือเชิญ หรือภายในพฤติการณพิเศษอ่ืนในการสงคําเช้ือเชิญส้ินสุดลง        
คูกรณีอาจเลือกวิธีระงับขอพพิาทโดยวิธีอ่ืนเสมือนไดรับการปฎิเสธคําเชิญใหไกลเกล่ีย 
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 Text ขางทายนี้ แนะนํา รัฐ เพื่อจะพัฒนาบทบัญญัติ การชะลออายุความ 
 Article X.: การชะลออายุความ (อายุความสะดุดหยุดลง) 
 (1) เม่ือกระบวนระบบไกลเกล่ียเร่ิมตน การดําเนินไปของอายุความโดยคํานึงถึงขอ
เรียกรอง อันเปนสาระในการไกลเกล่ีย ถูกหยุดลงหรือชะลอลง 
 (2) เม่ือกระบวนระบบไกลเกล่ียยุติลง โดยปราศจากความตกลง อายุความดําเนิน
ตอไปนับแตเวลาท่ีการไกลเกล่ียยุติลง โดยปราศจากความตกลง 
 มาตรา 5 เร่ืองจํานวนและการแตงต้ังผูไกลเกล่ีย 
 (1)  ผูไกลเกล่ีย 1 คน เวนแตคูกรณีตกลงใหมี 2 คน หรือกวานั้น 
 (2)คูกรณีพยายามเสนอความตกลงตอผูไกลเกล่ีย หรือคณะผูไกลเกล่ีย เวนแต 
กระบวนการที่แตกตาง ซ่ึงคูกรณีตกลงกันกําหนดข้ึน 
 (3)คูกรณีจะขอความชวยเหลือจาก  สถาบัน  หรือบุคคล  เพื่อติดตอใหแตงต้ัง                
ผูไกลเกล่ียโดยเฉพาะได 
  (ก) คูกรณีรองขอใหสถาบัน หรือบุคคล แนะนําบุคคลท่ีเหมาะสมจะ  แตงตั้ง     
ผูไกลเกล่ียหรือ 
  (ข)  คูกรณีจะตกลงแตงต้ังผูไกลเกล่ียคนหนึ่งหรือหลายคนโดยตรง  (ad hoc) 
 (4)การแนะนําหรือการแตงต้ังบุคคลใหเปนผูไกล เกล่ีย  สถาบันหรือผูสรรหา          
ควรพิจารณาสรรหา จากผูท่ีมีอิสระ มีความยุติธรรม และเห็นเปนการสมควรจะพิจารณาให
คําแนะนําหรือแตงต้ังผูไกลเกล่ียเปนสัญชาติอ่ืน นอกเหนือจากสัญชาติของคูกรณี 
 (5) เม่ือไดแตงต้ังชายหรือหญิงใหเปนผูไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียตองเปดเผยขอเท็จจริงซ่ึง
อาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความบริสุทธ์ิ ความยุติธรรม หรือความเปนอิสระ และ นับแตเวลาท่ี
ไดรับการแตงต้ังและตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการไกลเกล่ีย บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผยขอเท็จจริง
เชนวานั้นตอคูกรณี โดยไมชักชา เวนแตจะไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 
 มาตรา 6 เร่ืองการดําเนินการไกลเกล่ีย 
 (1) คูกรณีเปนอิสระท่ีจะตกลง การอางอิงกฎเกณฑ หรือธรรมเนียมปฏิบัติอันเกี่ยวกับ
การดําเนินการไกลเกล่ีย 
 (2)ความตกลงของการดําเนินการไกลเกล่ียท่ีมีขอบกพรอง ผูไกลเกล่ียจะดําเนิน
กระบวนการไกลเกล่ียตามสมควร โดยคํานึงถึงพฤตการณในคดี ท่ีคูกรณีแสดงและตองการให      
ยุติขอพิพาทอยางรวดเร็ว 
 (3) ในการดําเนินกระบวนการ ผูไกลเกล่ียตองรักษาไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีธรรมตอคูกรณี
โดยพิจารณาถึงพฤติการณของคดี 
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 (4)  ผูไกลเกล่ียสามารถจัดทําขอเสนอแนะในการระงับขอพิพาท 
 มาตรา 7  เร่ืองการติดตอระหวางผูไกลเกล่ียและคูกรณี 
 ผูไกลเกล่ียจะพบหรือติดตอกับคูกรณีท้ังสองฝายหรือท่ีละฝายก็ได 
 มาตรา 8 เร่ืองการเปดเผยขอมูล 
 เม่ือผูไกลเกล่ียไดรับขอมูลของขอพิพาทจากคูกรณี ผูไกลเกล่ียอาจเปดเผยขอมูล    
เหลานั้นแกคูกรณีอ่ืนได อยางไรก็ตาม เม่ือคูกรณีใหขอมูลเฉพาะแกผูไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียตอง
รักษาเปนความลับตองไมเปดเผยแกคูกรณีอ่ืน  
 มาตรา 9 เร่ืองการรักษาความลับ 
 เวนแต  ความตกลงของคูกรณี ขอมูลท่ีเกี่ยวกับกระบวรการไกลเกล่ียตองเก็บเปน
ความลับ นอกจากเปดเผยภายใตกฎหมายบังคับ หรือเพ่ือนําไปประยุกตใช หรือภายใตอํานาจบังคับ
ของขอตกลง 
 มาตรา 10 เร่ืองการรับฟงพยานหลักฐาน ในการกระบวนพิจารณาอ่ืน 
 (1)คูกรณีในกระบวนการไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียและบุคคลท่ีสาม รวมถึงผูมีสวน
เกี่ยวของกับการไกลเกล่ีย ตองไมอยูในกระบวนอนุญาโตตุลาการ ศาล หรือ กระบวนท่ีคลายคลึง
กัน ไมเปนพยานหรือใหการเปนพยาน หรือไมวาใดๆ ดังตอนี้ 
   (ก)คําเชิญโดยคูกรณี ท่ี เกี่ยวของ  ในกระบวนไกล เกล่ีย  หรือความจริงท่ี            
คูกรณีตั้งใจจะมีสวนรวมในการไกลเกล่ีย 
  (ข)   ทัศนคติ หรือขอคิดเห็นของคูกรณีท่ีจะระงับขอพิพาทในทางท่ีเปนไปได 
  (ค)   คําแถลง หรือคํารับ ของคูกรณีในกระบวนการไกลเกล่ีย 
  (ง)   ขอเสนอของผูไกลเกล่ีย  
  (จ)  ขอเท็จจริงท่ีคูกรณีแสดงใหเห็นถึงการยอมรับ ขอเสนอของผูไกลเกล่ีย 
  (ฉ)  พยานหลักฐานเฉพาะเจตนาจะใชในกระบวนการไกลเกล่ีย 
 (2) ใน (1) หมายรวมโดยไมคํานึงถึงรูปแบบของขอมูล หรือพยานหลักฐานในขอนัน้ 
 (3)  การเปดเผยขอมูล ตาม (1) ไมอยูในบังคับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ศาล
หรือเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอํานาจและหากขอมูลไดถูกเสนอเปนพยานหลักฐานอันเปนการกระทําท่ี
ตองหามตาม (1) พยานหลักฐานนั้นเปนอันรับฟงไมได แตขอมูลอาจถูกเปดเผยหรือนําไปเปน
พยานหลักฐานในขอบเขตของกฎหมาย หรือภายใตการสนับสนุนหรือภายใตบังคับของขอตกลง
ระงับ ขอพิพาท 
 (4) บทบัญญัติใน (1),(2),(3) ไมอยูในบังคับกับการอนุญาโตตุลาการ ศาลและ
กระบวนอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 
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 (5) ส่ิงท่ีกําหนดใน (1) นี้ พยานหลักฐาน อันรับฟงไดในการอนุญาโตตุลาการ       
ศาลหรือกระบวนการอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน นั้น ไมกลายเปนรับฟงไมได เสมือนไดใชในการไกลเกล่ีย 
 มาตรา 11 เร่ืองการส้ินสุดกระบวนการไกลเกล่ีย 
 กระบวนการไกลเกล่ีย ส้ินสุด : 
  (ก)  โดยการยุติขอพิพาทตามความตกลงของคูพิพาท ใหนับแตวันทําความตกลง 
  (ข)  โดยการประกาศของผูไกลเกล่ีย หลังจากใหคําปรึกษาแกคูกรณีและสามารถ
ยุติลงไดในเวลาท่ีกําหนด ใหนับแตวันท่ีประกาศ 
  (ค) โดยการประกาศของคูกรณีตอผูไกลเกล่ียวา กระบวนการไกลเกล่ียเปน  
ผลสําเร็จ การไกลเกล่ียยุติลงในประกาศ   
  (ง)โดยการประกาศ  โดยมีการนัดหมาย  ตอฝายอื ่นๆที ่ม ิใชคู กรณี และ          
ผูไกลเกล่ีย ถึงความสําเร็จในกระบวนการไกลเกล่ีย การไกลเกล่ียยุติลงในวันท่ีประกาศ 

 มาตรา 12 เร่ืองการที่ผูไกลเกล่ียไมพึงรับหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาท  
เดียวกันตองไดรับความยินยอม เวนแตความตกลงของคูกรณี ผูไกลเกล่ียตองไมกระทําตนเสมือน
อนุญาโตตุลาการในการเก่ียวของตอขอพิพาท หรือในเร่ืองท่ีไกลเกล่ีย หรือขอพิพาทอ่ืนท่ีเกิดข้ึน
จากสัญญาเดียวกันหรือจากนิติสัมพันธเดียวกัน หรือจากนิติกรรม หรือนิติสัมพันธอ่ืน 
 มาตรา 13 เร่ืองการนําคดีสูอนุญาโตตุลาการหรือศาล 
 เม่ือคูกรณีตกลงตามที่ไกลเกล่ีย และยังมิไดเร่ิมการรับรอง ในระหวางชวงเวลานั้นหรือ
พฤติการณนั้น ปรากฏวามีการอนุญาโตตุลาการหรือศาล เกี่ยวของกับขอพิพาทที่มีอยูหรือ            
ขอพิพาทในอนาคต และการรับรองขอตกลงท่ีไกลเกล่ียนั้นจะเกิดผลกระทบตอกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือศาล จนกวาการรับรองนั้นจะไดรับความยินยอม นอกจากขอบเขตความ      
จําเปนของคูพิพาท ความเห็น การคุมครองสิทธิ การเร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือศาล    
ไมจําตองพิจารณาตามขอตกลงของการไกลเกล่ีย 
 มาตรา 14 เร่ืองการบังคับตามความตกลง 
 หากคูพิพาทสรุปตกลงกันเพื่อระงับขอพิพาท ความตกลงน้ีจะมีผลผูกผันและใชบังคับได            
 บทวิเคราะห 

1. กฎหมายฉบับนี้บัญญัติข้ึนเพื่อใหประเทศตางๆ ไดนําหลักเกณฑและวิธีการตางๆ
ของกฎหมายแมแบบไปเปนแนวทางในการออกกฎหมายเร่ืองกระบวนการไกลเกล่ีย 

2. กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดถึงรายละเอียดตางๆไวเปนมาตราโดยเนนถึงเร่ืองการ
คุมครองสิทธ์ิของคูพิพาทท่ีเลือกใชวิธีการนี้ในการระงับขอพิพาทของตนเอง 
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 3. วัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกประการคือการมีเอกสิทธ์ิในกระบวนการไกลเกล่ีย ท่ีจะ        
ไมถูกแทรกกแซงจากกฎหมายอ่ืนๆ ในการระงับขอพิพาท 

       4.   เพื่อจะสนับสนุนใหมีการบังคับใชตามความตกลงของคูพิพาท ในพระราชบัญญัติ  
 รัฐ ควรจะพิจารณาถึงความเปนไปได ของพฤติการณ ธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติ
ของประเทศตนที่ไดนําเอากฎหมายแมแบบไปเปนแนวในการออกกฎหมายเรื่องนี้ เพื่อเปน
ประโยชนสูงสุด 
 
 3.1.2 สาระสําคัญและหลักเกณฑในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 
 3.1.2.1  เร่ืองการรับฟงพยานหลักฐาน  
 ตาม Uncitral Model Law on International Commercial Conciliation มีสาระสําคัญ    
ไวดังตอไปนี้คือ 
 มาตรา 10 การรับฟงพยานหลักฐาน ในการกระบวนพิจารณาอ่ืน 
 (1) คูกรณีในกระบวนการไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียและบุคคลท่ีสาม รวมถึงผูมีสวน
เกี่ยวของกับการไกลเกล่ีย ตองไมอยูในกระบวนอนุญาโตตุลาการ  ศาล หรือ การะบวนท่ีคลายคลึง
กัน ไมเปนพยานหรือใหการเปนพยาน หรือไมวาใดๆ ดังตอนี้ 
  (ก) คําเชิญโดยคูกรณีท่ีเกี่ยวของ ในกระบวนไกลเกล่ีย หรือความจริงท่ี   คูกรณี
ตั้งใจจะมีสวนรวมในการไกลเกล่ีย 
  (ข) ทัศนคติ หรือขอคิดเห็นของคูกรณีท่ีจะระงับขอพิพาทในทางท่ีเปนไปได 
  (ค) คําแถลง หรือคํารับ ของคูกรณีในกระบวนการไกลเกล่ีย 
  (ง) ขอเสนอของผูไกลเกล่ีย  
  (จ)  ขอเท็จจริงท่ีคูกรณีแสดงใหเห็นถึงการยอมรับ ขอเสนอของผูไกลเกล่ีย 
  (ฉ) พยานหลักฐานเฉพาะเจตนาจะใชในกระบวนการไกลเกล่ีย 
 (2) ใน (1) หมายรวมโดยไมคํานึงถึงรูปแบบของขอมูล หรือพยานหลักฐานในขอนั้น 
 (3) การเปดเผยขอมูล ตาม (1) ไมอยูในบังคับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ศาล
หรือเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอํานาจและหากขอมูลไดถูกเสนอเปนพยานหลักฐานอันเปนการกระทําท่ี
ตองหามตาม (1) พยานหลักฐานนั้นเปนอันรับฟงไมได แตขอมูลอาจถูกเปดเผยหรือนําไปเปน
พยานหลักฐานในขอบเขตของกฎหมาย หรือภายใตการสนับสนุนหรือภายใตบังคับของขอตกลง
ระงับขอพิพาท 
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 (4) บทบัญญัติใน (1),(2),(3) ไมอยูในบังคับกับการอนุญาโตตุลาการ ศาลและ
กระบวนอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 
 (5) ส่ิงท่ีกําหนดใน (1) นี้ พยานหลักฐาน อันรับฟงไดในการอนุญาโตตุลาการ       
ศาลหรือกระบวนการอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน นั้น ไมกลายเปนรับฟงไมได เสมือนไดใชในการไกลเกล่ีย 
 
 3.1.2.2  เร่ืองการรักษาความลับของผูไกลเกล่ีย 
 ตาม Uncitral Model Law on International Commercial Conciliation มีสาระสําคัญ  
ดังตอไปนี้คือ 
 มาตรา 8 การเปดเผยขอมูล 
 เ ม่ือผู ไกล เก ล่ียได รับขอมูลของขอพิพาทจากคูกรณี  ผู ไกล เก ล่ียอาจเปด เผย               
ขอมูลเหลานั้นแกคูกรณีอ่ืนได อยางไรก็ตาม เม่ือคูกรณีใหขอมูลเฉพาะแกผูไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ีย
ตองรักษาเปนความลับตองไมเปดเผยแกคูกรณีอ่ืน  
 มาตรา 9 การรักษาความลับ 
 เวนแตความตกลงของคูกรณี ขอมูลท่ีเกี่ยวกับกระบวรการไกลเกล่ียตองเก็บเปน
ความลับ นอกจากเปดเผยภายใตกฎหมายบังคับ หรือเพ่ือนําไปประยุกตใช หรือภายใตอํานาจบังคับ
ของขอตกลง 
 
 3.1.2.3  เร่ืองการไกลเกล่ียลับหลังคูกรณีอีกฝายไว 
 ตาม Uncitral Model Law on International Commercial Conciliation มีสาระสําคัญ  
ดังตอไปนี้คือ 
 มาตรา 5 จํานวนและการแตงต้ังผูไกลเกล่ีย 
 (1)   ผูไกลเกล่ีย 1 คน เวนแตคูกรณีตกลงใหมี 2 คน หรือกวานัน้ 
 (2) คูกรณีพยายามเสนอความตกลงตอผูไกลเกล่ีย หรือคณะผูไกลเกล่ีย เวนแต 
กระบวนการที่แตกตาง ซ่ึงคูกรณีตกลงกันกาํหนดข้ึน 
 (3) คูกรณีจะขอความชวยเหลือจาก สถาบัน หรือบุคคล เพื่อติดตอใหแตงต้ัง               
ผูไกลเกล่ียโดยเฉพาะได 
  (ก)  คูกรณีรองขอใหสถาบัน หรือบุคคล แนะนําบุคคลท่ีเหมาะสมจะแตงต้ัง   
ผูไกลเกล่ียหรือ 
  (ข)  คูกรณีจะตกลงแตงต้ังผูไกลเกล่ียคนหนึ่งหรือหลายคนโดยตรง  (ad hoc) 
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 (4) การแนะนําหรือการแตงตั้งบุคคลใหเปนผูไกลเกล่ีย สถาบันหรือผูสรรหา         
ควรพิจารณาสรรหา จากผูท่ีมีอิสระ มีความยุติธรรม และเห็นเปนการสมควรจะพิจารณาให
คําแนะนําหรือแตงต้ังผูไกลเกล่ียเปนสัญชาติอ่ืน นอกเหนือจากสัญชาติของคูกรณี 
 (5)  เม่ือไดแตงต้ังชายหรือหญิงใหเปนผูไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียตองเปดเผยขอเท็จจริงซ่ึง
อาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความบริสุทธ์ิ ความยุติธรรม หรือความเปนอิสระ และนับแตเวลาท่ี
ไดรับการแตงตั้ง และตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการไกลเกล่ีย บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผย  
ขอเท็จจริงเซนวานั้นตอคูกรณี โดยไมชักชา เวนแตจะไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 
 มาตรา 6 การดําเนินการไกลเกล่ีย 
 (1) คูกรณีเปนอิสระท่ีจะตกลง การอางอิงกฎเกณฑ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ  อัน
เกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกล่ีย 
 (2) ความตกลงของการดําเนินการไกลเกล่ียท่ีมีขอบกพรอง ผูไกลเกล่ียจะดําเนิน
กระบวนการไกลเกล่ียตามสมควร โดยคํานึงถึงพฤตการณในคดีท่ีคูกรณีแสดงและตองการให       
ยุติขอพิพาทอยางรวดเร็ว 
 (3)  ในการดําเนินกระบวนการ ผูไกลเกล่ียตองรักษาไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีธรรมตอคูกรณี
โดยพิจารณาถึงพฤติการณของคดี 
 (4)   ผูไกลเกล่ียสามารถจัดทําขอเสนอแนะในการระงับขอพิพาท 
 มาตรา 7 เร่ืองการติดตอระหวางผูไกลเกล่ียและคูกรณ ี
 ผูไกลเกล่ียจะพบหรือติดตอกับคูกรณีท้ังสองฝายหรือท่ีละฝายกไ็ด 
 
 3.1.2.4 เร่ืองการทําสัญญาประนีประนอมยอมความและการบังคับตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ 
 ตาม Uncitral Model Law on International Commercial Conciliation มีสาระสําคัญ    
ไวดังตอไปนี้คือ 
 มาตรา 11 การส้ินสุดกระบวนการไกลเกล่ีย 
 กระบวนการไกลเกล่ีย ส้ินสุด : 
  (ก) โดยการยุติขอพิพาทตามความตกลงของคูพิพาท ใหนับแตวันทําความ     
ตกลง 
  (ข) โดยการประกาศของผูไกลเกล่ีย หลังจากใหคําปรึกษาแกคูกรณีและ
สามารถยุติลงไดในเวลาท่ีกําหนด ใหนับแตวันท่ีประกาศ 
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  (ค) โดยการประกาศของคูกรณีตอผูไกลเกล่ียวา กระบวนการไกลเกล่ียเปน
ผลสําเร็จ การไกลเกล่ีย ยุติลงในประกาศ   
  (ง) โดยการประกาศ โดยมีการนัดหมาย  ตอฝายอ่ืนๆท่ีมิใชคูกรณี  และ              
ผูไกลเกล่ีย ถึงความสําเร็จในกระบวนการไกลเกล่ีย การไกลเกล่ียยุติลงในวันท่ีประกาศ 
 มาตรา 14  การบังคับตามความตกลง 
 หากคูพิพาทสรุปวาตกลงจะระงับขอพิพาท ความตกลงนี่มีผลผูกผันและใชบังคับได         
(ในพระราชบัญญัติ รัฐ ควรแทรกคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการบังคับตามความตกลงหรือมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอํานาจบังคับ) 
 เพื ่อจะสนับสนุนใหมีการบังคับตามความตกลง ในพระราชบัญญัติ รัฐ ควรจะ
พิจารณาถึงความเปนไปได ของพฤติการณตางๆของประเทศของตนที่ไดมีการออกกฎหมาย
รองรับในเร่ืองนี้ 
 
  3.1.2.5   เร่ืองอายุความในการดําเนินคด ี
 ตาม Uncitral Model Law on International Commercial Conciliation มีสาระสําคัญ    
ไวดังตอไปนี้คือ 
 มาตรา 4 การเร่ิมตนกระบวนการไกลเกล่ีย  
  (1) กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท เ ร่ิมตนโดยคูกรณีกําหนดวันในการ       
ไกลเกล่ีย 
  (2) หากคูกรณีเชิญคูกรณีอ่ืนๆเขารวมไกลเกล่ีย ไมไดรับการตอบรับคําเช้ือเชิญ
ใน 30 วัน นับแตวันท่ีสงคําเช้ือเชิญ หรือภายในพฤติการณพิเศษอ่ืนในการสงคําเช้ือเชิญส้ินสุดลง  
คูกรณีอาจเลือกวิธีระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนเสมือนไดรับการปฎิเสธคําเชิญใหไกลเกล่ีย 
  Text ขางทายนี ้แนะนํา รัฐ เพือ่จะพัฒนาบทบัญญัติ การชะลออายุความ 
   Article X.: การชะลออายุความ (อายุความสะดุดหยุดอยู) 
  (1) เม่ือกระบวนการระบบไกลเกล่ียเร่ิมตน การดําเนินไปของอายุความ       
โดยคํานึงถึงขอเรียกรอง อันเปนสาระในการไกลเกล่ีย ถูกหยุดอยูหรือชะลออยู 
  (2) เม่ือกระบวนระบบไกลเกล่ียยุติลง โดยปราศจากความตกลง อายุความ
ดําเนินตอไปนับแตเวลาท่ีการไกลเกล่ียยุติลง โดยปราศจากความตกลง 
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3.2  การไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 3.2.1  แนวคิดในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
  ปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการนําวิธีระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียเขามาใช
ในระบบศาลซ่ึงทางศาลเปนผูจัดทําบัญชีรายช่ือผูไกลเกล่ียโดยใหนักกฎหมายท่ีสมัครใจมาลงช่ือ 
ศาลจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียที่เหมาะสมและศาลจะนัดผูไกลเกล่ียมาพบคูความท้ัง
สองฝายเพื่อทําการไกลเกล่ีย หากไกลเกล่ียไดขอยุติไป ซ่ึงปกติการไกลเกล่ียจะใชเวลาประมาณ     
2 ช่ัวโมง จากสถิติคดีแพงจํานวนเกินรอยละ 90 สามารถยุติขอพิพาทไดโดย ADR Alternative 
Dispute Resolution ทําใหปริมาณคดีท่ีตองการสืบพยานและพิพากษามีจํานวนนอยกวารอยละ 1039 
นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพยายามพัฒนากฎหมายในเร่ืองการไกลเกล่ียข้ึนมาเพื่อให
กาวหนามากยิ่งข้ึนอีกซ่ึงไดมีการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทข้ึนมาใหม
เรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยรูปแบบการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาท" (Uniform Mediation Act) 
โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการระงับขอพิพาทดวยการ ไกลเกล่ียเขามาใชมากข้ึนซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหคูความมีความรูสึกวาการไกลเกล่ียทําใหเกิดความพอใจท้ังสองฝายไดเพราะ40 
 1. คูความทั้งสองฝายเชื่อวาผูไกลเกล่ียท่ีเปนคนกลางจะสรางคุณคาในการเจรจา       
ไกลเกล่ียประนีประนอมของพวกเขาได 
 2. การติดตอส่ือสารของคูความในการไกลเกล่ียของพวกเขาจะถือวาเปนความลับท่ี 
ไมพึงเปดเผยตอผูอ่ืน 
 
 3.2.2  สาระสําคัญและหลักเกณฑในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพยายามพัฒนากฎหมายใหกาวหนามากยิ่งข้ึนอีก  ซ่ึงไดมีการ
ยกรางกฎหมายเก่ียวกับการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทข้ึนมาใหมคร้ังแรกท่ีเมือง New Orleans 
เรียกวา(Uniform Mediation Act)41 โดยความรวมมือระหวางคณะกรรมาธิการการประชุมแหงชาติ
ทางกฎหมาย national conference of commissioners on uniform state laws-NCCUSL กับ            
เนติบัณฑิตยสภาของอเมริกา (The American Bar Association House of Delegates) เปนราง

                                                           
39 สมชาติ โลกสันติสุข.  (2546).  การบริหารงานคดี : ขอพิจารณาเก่ียวกับการไกลเกล่ียในศาล.  
40 Mark Appel. “Denger looms for Mediation – Mediators Likely to testify under UMA draft” 

February 9-11,2001, from  http://www.adr.org/about/whatsnew/uma_article.html.  pp.1-4. 
41 National conference of commissioners on uniform state laws. “Uniform Mediation Act.” May 4, 

2001, from http://www.pon.harvard.edu/guests/uma/5-4 UMA.htm.  pp.1-44. 
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กฎหมาย  Interim Draft  เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 และภายหลังไดรับอนุมัติในการประชุม
ประจําป คร้ังท่ี 110 โดย NCCUSL ท่ีเมือง West Virginia42 โดยรางกฎหมายฉบับนี้ไดมีการแกไข
หลายครั้งเพื่อใหเกิดความสมบูรณในรายละเอียดของเนื้อหาและมีวัตถุประสงคเพื่อวางแนวทาง 
การไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทใหเปนลักษณะเดียวกันของมลรัฐตางๆในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สําหรับกฎหมาย Uniform Mediation Act มีสาระสําคญัดังตอไปนีค้อื   
 ขอบเขตของกฎหมาย 43 
 พระราชบัญญัติวาดวยรูปแบบการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาท (Uniform Mediation 
Act) ไดคํานึงถึงความสําคัญของการใชวิธีการไกลเกล่ียมากข้ึนเสมือนเปนวิธีการระงับขอพิพาทท่ีดี
และชวยเสริมสิทธิของผูมีสวนรวมในกระบวนการไกลเกล่ีย พระราชบัญญัติฉบับนี้ทําใหเกิดความ
แข็งแรงตอกฎหมายและกฎเกณฑของศาลในมลรัฐของสหรัฐอเมริกาซ่ึงสามารถใชเอกสิทธ์ิวิธี  
การไกลเกล่ียไดและเอกสิทธ์ิดังกลาวไดเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายมลรัฐท่ีคุมครองการใชเอกสิทธ์ิ
วิธีการไกลเกล่ียอยางมีรูปแบบเดียวกันและเปนท่ียอมรับในทุกมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา 
การคุมครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลตอผูมีสวนรวมในกระบวนการไกลเกล่ียเกือบจะ  
ทุกคร้ังท่ีมีกาไกลเกล่ียเกิดข้ึนโดยคูความยอมรับถึงวิธีการไกลเกล่ียหรือการเขามาไกลเกล่ียโดยศาล
หรือหนวยงานอ่ืนๆของรัฐ แตจะมีบางกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้ไมคุมครอง เชน การไกลเกล่ียของ
สหภาพแรงงาน การไกลเกล่ียระหวางเพื่อนนักเรียน หรือการประชุมระงับขอพิพาทของฝายตุลา
การตาม(มาตรา3) ผูมีสวนรวมในระบบไกลเกล่ียสามารถไดรับเอกสิทธ์ิคุมครองคําบอกกลาวของ
ตนท่ีทําข้ึนในระหวางไกลเกล่ียซ่ึงไมตองเปดเผยในกระบวนการพิจารณาคดของศาลได (มาตรา4-
6)      การจํากัดการเปดเผยของผูไกลเกล่ียตอผูพิพากษาและบุคคลอ่ืนๆท่ีอาจจะอยูในคดี (มาตรา7)     
และในกระบวนการไกลเกล่ียนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ตองการใหมีการเปดเผยความขัดแยงกัน
ของความตองการท่ีแทจริงของคูความโดยผูไกลเกล่ียและตองการใหมีการเปดเผยถึงคุณสมบัติของ
ผูไกลเกล่ียดวยเม่ือถูกสอบถาม (มาตรา 9) นอกจากนี้คูความสามารถใหมีทนายความหรือบุคคลอ่ืน
เขารวมในระบบการไกลเกล่ียโดยศาลหรือหนวยงานอ่ืนๆของรัฐได (มาตรา 10) เนื่องจากกฎหมาย 
ฉบับนี้สนับสนุนใหมีการใชวิธีการไกลเกล่ียดังเปนสวนหนึ่งของนโยบายสงเสริมการระงับขอ
พิพาทสวนตัวโดยใชการพิจารณาตัดสินใจดวยตนเองของคูความ 
 
 
                                                           

42 National conference of commissioners on uniform state laws. “Uniform Law Commissioners” 
August 2001,from http://www.nccusl.org/nccusl/pressreleases/pr1-08-01.asp, pp. 1-2. 

43 สมชาติ โลกสันติสุข.  (2546).  เลมเดิม. 
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 - เนื้อหาสาระท่ีสําคัญของพระราชบัญญัติมีดังน้ีคือ 44 
 มาตรา 1 ช่ือเร่ืองขอบเขตของกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับนี้เรียกวา”พระราชบัญญัติวา
ดวยรูปแบบการไกลเกล่ีย (UMA)” 
 มาตรา 2 คําจํากัดความ 
 (1) “การไกลเกล่ีย” หมายถึงกระบวนการอยางหนึ่งท่ีผูไกลเกล่ียเอ้ืออํานวยในการ
ติดตอส่ือสารและการเจรจากันระหวางคูความเพื่อชวยเหลือคูความใหเขามาสูขอตกลงโดยสมัครใจ
อันเกี่ยวแกขอพิพาท 
 (2) “ขอมูลในการไกลเกล่ีย” หมายถึง คําบอกกลาวไมวาจะเปนคําพูดโดยปากเปลา
หรือการจดบันทึกหรือเปนลายลักษณอักษรหรือไมเปนลายลักษณอักษรท่ีเกิดข้ึนระหวางไกลเกล่ีย
หรือถูกทําข้ึนเพ่ือจุดประสงคในการพิจารณา  การดําเนินการ  การมีสวนรวม  การเร่ิมตน              
การดําเนินการอยางตอเนื่อง หรือการไกลเกล่ียประชุมใหมอีกคร้ังหรือมีการใชผูไกลเกล่ีย 
 (3)    “ผูไกลเกล่ีย” หมายถึง บุคคลผูซ่ึงดําเนินการในการไกลเกล่ีย 
 (4) “ผูมีสวนรวมท่ีมิใชคูความ” หมายถึง บุคคลท่ีนอกเหนือจากคูความหรือ               
ผูไกลเกล่ียท่ีมีสวนรวมในการไกลเกล่ีย 
 (5)  “คูความท่ีไกลเกล่ีย” หมายถึง บุคคลที่มีสวนรวมในการไกลเกล่ียและขอตกลง
ของเขาเปนส่ิงจําเปนตอการระงับขอพิพาท 
 (6)   “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัท ทรัสตทางธุรกิจ อสังหาริมทรัพย ทรัสต 
หางหุนสวน บริษัทจํากัด สมาคม กิจการคารวม รัฐบาล หนวยงานของรัฐ ตัวแทน หรือผูถูกใชให
กระทําการแทน บริษัทมหาชน หรือหนวยงานทางการคาหรือทางกฎหมายอ่ืนๆ 
 (7)   “กระบวนพิจารณา” หมายถึง  
 (ก) เกี่ยวกับทางศาล การบริหาร อนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการพิจารณา     
ตัดสินอ่ืนๆซ่ึงไดรวมถึงมูลเหตุในการไตสวนกอนและหลังดําเนินคดี การประชุมใหญ และ
กระบวนการเปดเผยขอมูลพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบในคดี 
 (ข)   กระบวนการไตสวนในทางกฎหมายหรือท่ีคลายคลึงกัน 
 

                                                           
44  National conference of commissioners on uniform state laws. “Uniform Mediation Act.” August 

2001, from http://www.Law.upenn.edu/bll/ulc/mediat/UMA2001.htm. pp.1-54. อางโดย สมชาติ               
โลกสันติสุข.  การบริหารงานคดี : ขอพิจารณาเก่ียวกับการไกลเกล่ียในศาล.   
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 (8) “การจดบันทึก” หมายถึง ขอมูลซ่ึงเขียนไวบนส่ือท่ีมีตัวตนหรือถูกเก็บบันทึกไว
ทางอิเล็กทรอนิคสหรือส่ืออ่ืนๆและสามารถคนหาในรูปแบบท่ีมองเห็นได 
 (9)   “การลงนาม” หมายถึง   
 (ก)  การดําเนินการลงนาม หรือยอมรับสัญญาลักษณใดๆ ท่ีเปนตัวตนซ่ึงมีสภาพ
เหมือนจริง 
 (ข)  การแนบหรือใชสัญญาลักษณทาง อีเล็คโทรนิค เสียง หรือ กระบวนการ 
หรือการจดบันทึกท่ีมีสภาพเหมือนจริง  
 มาตรา 3 ขอบเขตในการใชกฎหมาย 
 (1)  นอกจากท่ีไดกลาวไวในอนุมาตรา (2) หรือ (3) แลว พระราชบัญญัตินี้ใชไดใน
การไกลเกล่ียท่ีเกี่ยวกับ 
    1.1 การไกลเกล่ียท่ีคูความตองการไกลเกล่ียตามกฎขอบังคับของกฎหมายหรือ
ศาลหรือกฎขอบังคับของตัวแทนฝายบริหารหรือการอางอิงถึงการไกลเกล่ียโดยศาล ตัวแทนฝาย
บริหาร หรืออนุญาโตตุลาการ 
 1.2 การไกลเกล่ียท่ีคูความและผูไกลเกล่ียเห็นชอบในการไกลเกล่ียท่ีมีการบันทึก
ถึงการยอมรับวาขอมูลในการไกลเกล่ียจะเปนเอกสิทธคุมครองตอการเปดเผย 
 1.3 การไกลเกล่ียท่ีคูความใชบุคคลท่ีแสดงตนเองในฐานะเปนผูไกลเกล่ียหรือ  
การไกลเกล่ียท่ีไดเตรียมบุคคลไวเพื่อการไกลเกล่ีย 
 (2)   ตามพระราชบัญญัตินี้จะไมไดใชประโยชนตอการไกลเกล่ีย 
 2.1 ท่ีเกี่ยวของกับการจัดต้ัง การเจรจาตอรอง การบริหารงาน หรือการส้ินสุดของ
ความสัมพันธในวิธีการเจรจาตอรองอยางสรางสรรค 
 2.2 ท่ีเกี่ยวของกับขอพิพาทซ่ึงคางอยูภายใตหรือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการท่ี
จัดต้ังโดยขอตกลงในเชิงการเจรจาตอรองอยางสรางสรรคเวนแตวาพระราชบัญญัตินี้ใหใชประโยชน
ตอการไกลเกล่ียท่ีเกิดข้ึนจากขอพิพาทซ่ึงไดถูกพิจารณาจากตัวแทนฝายบริหารหรือศาล 
 2.3  การดําเนนิการโดยศาลท่ีอาจจะมีคําส่ังในคดี หรือ 
 2.4  การดําเนนิการภายใตความอุปถัมภของ 
    2.4.1 โรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาถาคูความท้ังหมดเปนนักเรียน 
    2.4.2 สถาบันคุมประพฤติสําหรับเยาวชนถาคูความท้ังหมดเปนผูอาศัยอยูใน
สถาบันคุมประพฤติ 
 (3) ถาคูความเห็นดวยในภายหนาท่ีจะมีการจดบันทึกลงนามไวหรือจดบันทึกในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาที่สงผลใหเกิดขอตกลงข้ึนโดยคูความซ่ึงการไกลเกล่ียจะท้ังหมดหรือ
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บางสวนจะไมเปนเอกสิทธิ์คุมครองภายใต มาตรา 4  ถึง มาตรา 6 ที่จะใชตอการไกลเกลี่ยหรือ
บางสวนที่เห็นชอบดวยอยางไรก็ตามมาตรา 4  ถึง มาตรา 6 จะใชประโยชนตอการติดตอสื่อสาร
ที่ไกลเกลี ่ยโดยบุคคลที่ไมไดร ับการบอกกลาวลวงหนาในขอตกลงอยางแทจริงกอนการ
ติดตอส่ือสารไดทําข้ึน 
 บทวิเคราะห 

1. กฎหมายฉบับนี้บัญญัติข้ึนมามีวัตถุประสงคเพื่อใหมลรัฐตางๆในประเทศสหรัฐ      
อเมริกาท่ีไมมีการปฏิบัติในแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกันไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการออก
กฎหมายของมลรัฐตางๆใหสอดคลองกันในกระบวนการไกลเกล่ีย จึงไดบัญญัติกฎหมายใหมีเอกรูป
ของกฎหมาย (Uniformity of the law) ตามมาตรา 12 45 เพื่อใหการไกลเกล่ียเปนรูปแบบเดียวกันหรือ
แนวทางเดียวกันท่ีเปนการไกลเกล่ียในมลรัฐตางๆ รวมท้ังใหความสําคัญในการระงับขอพิพาท      
ดวยการไกลเกล่ีย 

2. กฎหมายฉบับนี้เนนความสําคัญของการยอมรับวาขอมูลในการไกลเกล่ียจะเปน                           
เอกสิทธท่ีจะไดรับความคุมครองตอการเปดเผยไมเฉพาะตอบุคคลภายนอกเทานั้นใหรวมถึงการ
เปดเผยในช้ันศาลดวย 

3. กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับไดเฉพาะคูความตองการไกลเกล่ียตามกฎขอบังคับของ
กฎหมายนี้หรือของศาลหรือของกฎขอบังคับของตัวแทนฝายบริหารหรือการอางอิงถึงการไกลเกล่ีย
โดยศาล 

 
3.2.2.1  การรับฟงพยานหลักฐาน  

ตามพระราชบัญญัติวาดวยรูปแบบการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาท (Uniform 
Mediation Act) ไดกําหนดไวดังนี ้ 

มาตรา 4 เอกสิทธ์ิคุมครองตอการเปดเผยขอมูล การยอมรับ กระบวนการเปดเผยขอมูล
พยานหลักฐานท่ีจะนําสืบในคด ี

 (1)  นอกจากท่ีไดกลาวไวในมาตรา 6 ขอมูลในการไกลเกล่ียไดรับเอกสิทธ์ิ   คุมครอง
ตามท่ีกําหนดไวในอนุมาตรา (2) และจะไมเปนไปตามกระบวนการเปดเผยขอมูลพยานหลักฐานท่ี
จะนําสืบในคดี หรือการยอมรับพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาเวนแตจะสละหรือเสีย
โอกาสตามมาตรา 5 
                                                           

45 มาตรา 12  ความเปนเอกรูปของการใชประโยชนและการตีความในตามพระราชบัญญัติน้ี ขอพิจารณา
ควรจะใหถูกตองตามความตองการสงเสริมใหเกิดเอกรูปของกฎหมายที่มีเน้ือหาสาระระหวางรัฐที่ตราเปน
กฎหมายออกมา. 
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(2)  ในกระบวนการพิจารณาเอกสิทธ์ิดังตอไปนี้จะใชได 
  2.1 คูความท่ีไกลเกล่ียอาจจะปฏิเสธตอการเปดเผยขอมูลและอาจจะปองกัน
บุคคลภายนอกจากการเปดเผยของผูไกลเกล่ียได 
  2.2 ผูไกลเกล่ียอาจจะปฏิเสธตอการเปดเผยขอมูลในการไกลเกล่ียไดและอาจ
ปองกันบุคคลภายนอกจากการเปดเผยขอมูลของผูไกลเกล่ียได 
  2.3 ผูมีสวนรวมท่ีมิใชคูความอาจจะปฏิเสธตอการเปดเผยขอมูลและอาจปองกัน
บุคคลภายนอกจากการเปดเผยขอมูลของผูมีสวนรวมท่ีมิใชคูความได 
 (3) พยานหลักฐานหรือขอมูลท่ีจะสามารถยอมรับไดหรือเปนไปตามกระบวนการ
เปดเผยขอมูลพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบในคดีจะไมถูกปฏิเสธการยอมรับหรือไดรับความคุมครอง
จากกระบวนการเปดเผยขอมูลพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบในคดีโดยเหตุผลของการเปดเผยออกมา
หรือใชวิธีการไกลเกล่ีย 
 มาตรา 6 ขอยกเวนของเอกสิทธ์ิคุมครอง 
 (1) จะไมมีเอกสิทธ์ิคุมครองตามมาตรา 4  สําหรับขอมูลการไกลเกล่ียท่ี 
 1.1 ในขอตกลงท่ีเปนพยานหลักฐานเปนบันทึกลงนามโดยคูความท้ังหมดตาม
ขอตกลงการดําเนินการภายใตการไกลเกล่ียท่ีเปดเผยหรือถูกเปดเผยโดยกฎหมายตอสาธารณะ 
 1.2 การขูหรือบอกกลาวในการวางแผนทํารายรางกายใหบาดเจ็บหรือกระทําผิด
อาญาอยางรายแรง 
 1.3 การกระทําผิดทางอาญาโดยเจตนา พยายามกระทําผิดหรือกระทําผิดทาง
อาญาหรือปดบังซอนเรนการกระทําผิดอาญาหรือกระทําผิดอาญาอยู 
 1.4 การมองหาหรือเสนอใหมีการพิสูจนหรือไมพิสูจนการเรียกรองหรือ
รองเรียนการจงใจประพฤติมิชอบในการประกอบวิชาชีพหรือการปฏิบัติมิชอบของผูไกลเกล่ีย 
 1.5 นอกยากท่ีไดกลาวไวในอนุมาตรา 3 การมองหาหรือเสนอใหมีการพิสูจน
หรือไมพิสูจนการเรียกรองหรือรองเรียนการจงใจประพฤติมิชอบในการประกอบวิชาชีพหรือการ
ปฏิบัติมิชอบของคูความท่ีไกลเกล่ีย ผูมีสวนรวมท่ีมิใชคูความ หรือตัวแทนของคูความ  ฝายใดฝาย
หนึ่งท่ีอยูระหวางการดําเนินการไกลเกล่ีย 
 1.6 การมองหาหรือเสนอใหมีการพิสูจนหรือไมพิสูจนการกลาวราย  การ
เพิกเฉย การละท้ิง หรือการแสวงประโยชนในการพิจารณาซึ่งตัวแทนบริการคุมครองเด็กและ       
ผูใหญเปนคูความฝายหนึ่ง 
 (2)จะไมมีเอกสิทธ์ิคุมครองตามมาตรา 4 ถาศาล ตัวแทนฝายบริหาร หรือ
อนุญาโตตุลาการไดคนพบหลังจากมีการพิจารณาลับวาคูความกําลังคนหาขอมูลพยานหลักฐานท่ี

DPU



 55 

จะนําสืบในคดีหรือผูสนับสนุนพยานหลักฐานท่ีหาไมได และมีความจําเปนตองคุมครอง
พยานหลักฐานท่ีจะเปนน้ําหนักสําคัญโดยไมใหเปดเผยขอมูลออกมาและขอมูลการไกลเกล่ียไดถูก
คนหาอยูหรือเสนอออกมา 
 2.1   ศาลซ่ึงดําเนินกระบวนการพิจารณาความผิดอาญาอยางรายแรง 
 2.2 นอกจากท่ีไดกลาวไวในอนุมาตรา (3) กระบวนการพิจารณาที่พิสูจน       
ขอเรียกรองท่ีกลับมาหรือการปรับปรุงแกไขหรือการแกตัวในความรับผิดตอสัญญาท่ีทําข้ึนในการ
ไกลเกล่ีย 
 (3) ผูไกลเกล่ียจะไมถูกบังคับใหเตรียมหลักฐานขอมูลการไกลเกล่ียท่ีอางถึงใน
อนุมาตรา 1(1.6) หรือ 2(2.2) 
 (4) ถาขอมูลการไกลเกล่ียไมไดรับเอกสิทธ์ิการคุมครองตามอนุมาตรา (1) หรือ (2) 
และมีขอมูลบางสวนท่ีจําเปนสําหรับการใชประโยชนตามขอยกเวนจากการไมเปดเผยอาจถูก
ยอมรับได การยอมรับพยานหลักฐานหรือเปนขอมูลใดๆท่ีจะเปนพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบในคดี
หรือยอมรับเพื่อจุดประสงคอ่ืน 
 มาตรา 7 การหามผูไกลเกล่ียรายงาน 
  (1)   นอกจากท่ีไดกําหนดไวในอนุมาตรา(2) ผูไกลเกล่ียอาจจะไมทํารายงานตีราคา 
ประเมินราคา เสนอขอแนะนํา การสืบคน หรือการส่ือสารอ่ืนๆเกี่ยวกับการไกลเกล่ียตอศาล 
ตัวแทนฝายนบริหาร  หรือหนวยงานอื่นๆท่ีจะทํากฎขอบังคับตอขอพิพาทซ่ึงเปนไปตาม             
การไกลเกล่ีย 
 (2)   ผูไกลเกล่ียอาจเปดเผยถึง 
  2.1 ไมวาการไกลเกล่ียจะเกิดข้ึนหรือส้ินสุด ไมวาการระงับขอพิพาทจะ  ตกลง
กันไดและการมาศาลของพยาน 
 2.2  ขอมูลการไกลเกล่ียไดยอมรับตามมาตรา 6 
 2.3 ขอมูลการไกลเกล่ียเปนหลักฐานการกลาวราย การเพิกเฉย  การละท้ิง หรือ
กี่แสวงประโยชนของบุคคลคนหนึ่งตอตัวแทนสาธารณะที่รับผิดชอบคุมครองบุคคล ท้ังหลายตอ
การปฏิบัติในทางท่ีไมดี 
 (3) การส่ือสารท่ีทําโดยฝาฝนตออนุมาตรา (1) อาจจะไมถูกพิจารณาโดยศาล ตัวแทน
ฝายบริหาร หรืออนุญาโตตุลาการ 
  บทวิเคราะห 
 1. เร่ืองการรับฟงพยานหลักฐานของกฎหมายฉบับนี้ไดมีเอกสิทธ์ิคุมครองใว  
โดยเฉพาะตอการเปดเผยขอมูล การยอมรับ กระบวนการเปดเผยขอมูลพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบใน
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คดี กลาวคือคูความท่ีไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียหรือผูมีสวนรวมท่ีไมใชคูความนั้นอาจจะปฏิเสธตอการ
เปดเผยขอมูลและอาจจะปองกันบุคคลภายนอกจากการเปดเผยของผูไกลเกล่ียได 

 2. เร่ืองขอยกเวนของการมีเอกสิทธ์ิคุมครอง ในขอตกลงท่ีเปนพยานหลักฐานเปน
บันทึกลงนามโดยคูความท้ังหมดตามขอตกลงการดําเนินการภายใตการไกลเกล่ียท่ีเปดเผยหรือถูก
เปดเผยโดยกฎหมายตอสาธารณะ 

 3. จะไมมีเอกสิทธ์ิคุมครองตามมาตรา 4 หากไดคนพบหลังจากมีการพิจารณาลับวา
คูความกําลังคนหาขอมูลพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบในคดีหรือผูสนับสนุนพยานหลักฐานท่ีหาไมได 
และมีความจําเปนตองคุมครอง พยานหลักฐานท่ีจะเปนน้ําหนักสําคัญโดยไมใหเปดเผยขอมูล
ออกมาและ ขอมูลการไกลเกล่ียไดถูกคนหาอยูหรือถูกเสนอออกมาในการไกลเกล่ีย 
 

3.2.2.2  การรักษาความลับของผูไกลเกล่ีย 
 ตามพระราชบัญญัติว าดวยรูปแบบการไกล เกล่ียประนอมขอพิพาท  (Uniform 
Mediation Act) ไดกําหนดไวดังนี้ 
 มาตรา 5 การสละสิทธ์ิและเสียโอกาสท่ีจะไดรับเอกสิทธ์ิคุมครอง 
 (1) เอกสิทธ์ิตามมาตรา 4 อาจจะถูกสละสิทธ์ิเปนบันทึกลายลักษณอักษรหรือบอก
ปากเปลาในระหวางกระบวนการพิจารณาไดถาการสละสิทธ์ิแสดงออกโดยคูความท้ังหมดในการ
ไกลเกล่ีย 
 1.1 ในกรณีเอกสิทธ์ิของผูไกลเกล่ียจะถูกสละสิทธ์ิโดยการแสดงออกของ             
ผูไกลเกล่ียและ 
 1.2 ในกรณีเอกสิทธ์ิของผูมีสวนรวมท่ีมิใชคูความจะถูกสละสิทธ์ิโดยการ
แสดงออกของผูมีสวนรวมท่ีมิใชคูความ 
 (2) บุคคลท่ีเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลในการไกลเกล่ียซ่ึงโนมเอียงตอบุคคลอ่ืนใน
กระบวนพิจารณาจะเสียโอกาสจากการคุมครองทางเอกสิทธ์ิตามมาตรา 4 แตเพียงเทาท่ีจําเปน
สําหรับบุคคลท่ีโนมเอียงตอการเผยแพรหรือเปดเผยออกไป 
 (3) บุคคลท่ีใชวิธีการไกลเกล่ียตอการวางแผนโดยเจตนา พยายามกระทําความผิดหรือ
กระทําผิดทางอาญา หรือปดบังความผิดอาญาท่ีดําเนินอยูจะเสียโอกาสจากการใชสิทธ์ิตามมาตรา 4 
 มาตรา 8 การไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ 
 เวนแตจะเปนไปตามขอมูลการไกลเกล่ียท่ีถูกพิจารณาวาเปนความลับท่ีไมเปดเผยโดย
ความเห็นชอบของคูความท้ังหลายหรือถูกกําหนดโดยกฎหมายอ่ืนหรือกฎขอบังคับของรัฐ 
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 มาตรา 9 การเปดเผยถึงความขัดแยงของความตองการที่แทจริงของผูไกลเกลี่ยและ
ภูมิหลัง 
 (1) กอนการยอมรับในการไกลเกล่ีย บุคคลซ่ึงถูกรองขอใหเปนผูไกลเกล่ียจะตอง 
 1.1 สอบถามถึงเหตุผลภายใตสภาพแวดลอมที่ตองตัดสินใจวาอาจจะมี    
ขอเท็จจริงบางอยางท่ีบุคคลอ่ืนรูวาอาจจะพิจารณาถึงผลกระทบในความยุติธรรมของผูไกลเกล่ียซ่ึง
รวมถึงการเงินหรือความตองท่ีแทจริงของบุคคลในผลลัพธของการไกลเกล่ียและส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง
หรือความสัมพันธในอดีตท่ีเกี่ยวของกับคูความท่ีไกลเกล่ียหรือผูมีสวนรวมในการไกลเกล่ีย 
 1.2 ไดเปดเผยขอเท็จจริงบางอยางท่ีรูมาตอคูความท่ีไกลเกล่ียในขณะปฏิบัติงาน
กอนการยอมรับในการไกลเกล่ีย 
 (2)  ถาผูไกลเกล่ียไดรูถึงขอเท็จจริงบางอยางดังท่ีไดอธิบายไวในอนุมาตรา 1(1.1) 
หลังจากการยอมรับการไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียจะตองเปดเผยส่ิงนั้นไมชาเทาท่ีจะสามารถปฏิบัติได 
 (3) ดังการรองขอของคูความท่ีไกลเกล่ีย บุคคลผูซ่ึงถูกรองขอใหเปนผูไกลเกล่ีย
จะตองเปดเผยถึงคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียตอการไกลเกล่ียท่ีเปนขอพิพาทนั้น 
 (4)   บุคคลซ่ึงฝาฝนอนุมาตรา (1) หรือ (2)หรือ (7) จะถูกหามโดยการฝาฝน เอกสิทธ์ิ
ตามาตรา 4  
 (5)     ตามอนุมาตรา(1),(2),(3) และ (7) จะไมใชตอบุคคลท่ีเปนผูพิพากษา 
 (6) พระราชบัญญัตินี้ไมไดตองการผูไกลเกล่ียท่ีมีคุณสมบัติพิเศษโดยมีภูมิหลังหรือ
มืออาชีพ 
 (7)   ผูไกลเกล่ียจะตองเปนคนยุติธรรม เวนแตหลังจากเปดเผยถึงขอเท็จจริงท่ีตองการ
ตามอนุมาตรา (1) และ (2) ท่ีตองเปดเผยซ่ึงคูความเห็นชอบ 
                      บทวิเคราะห 
  เร่ืองการรักษาความลับของผูไกลเกล่ียนั้นกฎหมายฉบับนี้ กําหนดวา ผูไกลเกล่ียจะตอง
ไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับตามมาตรา 8 เวนแตจะเปน ไปตามขอมูลการไกลเกล่ียท่ีถูกพิจารณา
วาเปนความลับท่ีไมเปดเผยโดยความเห็นชอบของคูความท้ังหลายหรือถูกกําหนดโดยกฎหมายอ่ืน
หรือกฎขอบังคับของรัฐ  หรือการสละสิทธ์ิเปนบันทึกลายลักษณอักษรหรือบอกปากเปลาใน
ระหวางกระบวนการพิจารณาไดถาการสละสิทธ์ิแสดงออกโดยคูความท้ังหมดในการไกลเกล่ียและ
ผูไกลเกล่ียไมจําเปนตองมีคุณสมบัติพิเศษโดยมีภูมิหลังหรือมืออาชีพ ซ่ึงผูไกลเกล่ียจะตองเปนคน
ยุติธรรมเปนสําคัญ 
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 3.2.2.3  การไกลเกล่ียลับหลังคูกรณีอีกฝาย 
 ตามพระราชบัญญัติว าดวยรูปแบบการไกล เกล่ียประนอมขอพิพาท  (Uniform 
Mediation Act) ไดกําหนดไวดังนี้  
 มาตรา 10 การมีสวนรวมในการไกลเกล่ีย 
 ทนายความหรือบุคคลอ่ืนท่ีกําหนดโดยคูความฝายใดฝายหน่ึงอาจเขารวมประชุมและมี
สวนรวมในการไกลเกล่ีย ผูสละสิทธ์ิในการมีสวนรวมมากอนการไกลเกล่ียนี้อาจถูกเพิกถอนได 
                           บทวิเคราะห 
  1. เร่ืองการไกลเกล่ียลับหลังคูกรณีอีกฝาย ในกฎหมายฉบับนี้ไมไดกลาวไวโดย
ชัดเจน เพียงแตกําหนดใหคูความ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนอาจเขารวมประชุมและมีสวนรวมใน
การไกลเกล่ีย ผูสละสิทธ์ิในการมีสวนรวมมากอนการไกลเกล่ียนี้อาจถูกเพิกถอนได 
 2. กฎหมายฉบับนี้ไมไดคุมครองการไกลเกล่ียลับหลังคูกรณีอีกฝาย รวมท้ัง หากสละ
สิทธ์ิในการไกลเกล่ียอาจจะถูกเพิกถอนจากการไกลเกล่ียได 
 
 3.2.2.4   การทําสัญญาประนีประนอมยอมความและการบังคับตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ 

ตามพระราชบัญญัติว าดวยรูปแบบการไกล เกล่ียประนอมขอพิพาท  (Uniform 
Mediation Act) นั้นมิไดกําหนดในเร่ืองการทําสัญญาประนีประนอมยอมความและการบังคับตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความไวอยางชัดเจน แตอยางไรก็ดี จะสามารถศึกษาโดยเทียบเคียงกับ 
พระราชบัญญัติวาดวยการอนุญาโตตุลาการของประเทศสหรัฐอเมริกาแลวพบวา การบังคับตามคําช้ี
ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นสามารถมีผลบังคับใชไดในทุกประเทศที่ภาคีของอนุสัญญาวาดวยการ
ยอมรับนับถือและบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ (Geneva Convention และ 
New York Convention) โดยประเทศตางๆท่ีเขามาเปนภาคีไดออกกฎหมายภายในมารองรับ รวมท้ัง
สวนใหญไดรับเอากฎหมายแมแบบอนุญาโตตุลาการ (The Model Law of Arbitration) ไปเปน
แบบอยางในการรางกฎหมายภายในวาดวยอนุญาโตตุลาการทางการพาณิชยระหวางประเทศของ
ตนอีกดวย ในมลรัฐตางๆของประเทศสหรัฐอเมริกา เชน มลรัฐแคลิฟอรเนีย คอนเนคติคัต           
โอเรกอนและเท็กซัส  เปนตน 

 
  3.2.2.5  อายุความในการดาํเนินคด ี
     ตามพระราชบัญญัติวาดวยรูปแบบการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาท (Uniform 
Mediation Act) นั้นมิไดกําหนดอายุความในการดําเนินคดีไวอยางชัดเจน แตอยางไรก็ดี สามารถจะ

DPU



 59 

ศึกษาโดยเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติวาดวยการอนุญาโตตุลาการของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว
พบวา เม่ือเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการอนุญาโตตุลาการไดเร่ิมตนแลว การดําเนิน
ไปของอายุความจะ ถูกหยุดลงหรือชะลออยู  เม่ือกระบวนการอนุญาโตตุลาการยุติลง โดยปราศจาก
คําช้ีขาดหรือยกเลิกอนุญาโตตุลาการ อายุความก็เร่ิมดําเนินตอไปนับแตเวลาท่ีการอนุญาโตตุลาการ
ยุติลง โดยนับอายุความตอจากการท่ีอายุความสะดุดหยุดลงในคร้ังแรกดวย 
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บทที่ 4 
    กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

   ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
 

4.1   ขอความเบ้ืองตน  
 
 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง เปนศาลชํานัญพิเศษท่ีมีคดีท่ี
มีความยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษกวาคดีแพง คดีอาญาท่ัวๆไป จึงเปนเหตุใหไมสามารถ
ดําเนินคดีใหเสร็จโดยรวดเร็วใหแกคูความได ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลางจึงนําวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลมาใช โดยถือเปนกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก
ใหม  โดยทางอ่ืนนอกจากการพิจารณาคดีตามปกติของศาลเพ่ือใหคูความสามารถระงับขอพิพาทได
อยางรวดเร็วและเปนประโยชนสูงสุดแกคูความ ซ่ึงวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลางก็เหมือนกับศาลอ่ืนๆเวนแตและสภาพแหงขอพิพาทจะ
แตกตางจากศาลอ่ืนมากเพราะคดีท่ีมีความยุงยากซับซอน สําหรับศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศกลางมีผูประนีประนอมทําหนาท่ีเปนคนกลางในการชวยเจรจาไกลเกล่ียเพื่อ
ยุติขอพิพาทหรือบางครั้งเรียกวา ”ผูไกลเกล่ีย” ซ่ึงแตงต้ังจากผูพิพากษาอาวุโสในศาลหรือ              
ผูพิพากษาสมทบ ตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ ขอ 4 ในระเบียบนี้ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน… 
  “ผูประนีประนอม” หมายความวา ผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ขาราชการศาลยุติธรรม และบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรับแตงตั้งให
เปนผูประนีประนอม…” 
  ท่ีสําคัญผูประนีประนอมตองมีความเปนกลางไมมีอคติสามารถใหความเปนธรรมกับ       
คูความทุกฝายไดถูกตองตรงตามความประสงคของคูความ โดยในฐานะของผูประนีประนอมจะ    
มิไดทําหนาท่ีตัดสินช้ีขาดขอพิพาทเพียงแตเปนผูชวยเจรจาหาแนวทาง เสนอแนะ หาทางออกหรือ
ผาทางตันแหงขอพิพาทนั้น ใหคูความสามารถยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนรวมกันได โดยใหคูความมีสวน
รวมในการแสดงขอคิดเห็นในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ซ่ึงปจจุบันผูประนีประนอม
ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ก็คือผูพิพากษาสมทบในศาลท่ีไดรับ
การอบรมและผานการอบรมตามหลักสูตรเทคนิคการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีทรัพยสินทางปญญา
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และการคาระหวางประเทศโดยศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางไดจัดใหมี
การข้ึนทะเบียนเปนผูประนีประนอมประจําศาลไว หรือคณะผูพิพากษาอาวุโสประจําศาลซ่ึงทํา
หนาท่ีเปนผูประนีประนอม โดยทางศาลไดจัดทําเปนบัญชีรายช่ือไว 
 
4.2   หลักเกณฑการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
 
 4.2.1 ตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการ       
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2545 
 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ไดปรับปรุงระเบียบวาดวย
การไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2543 ใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวย
การไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2544 ซ่ึงตราข้ึนตามกฎหมายในการระงับขอพิพาท  ลงดวยความพอใจ
ของคูความ ท้ังการไกลเกล่ียโดยองคคณะผูพิพากษาหรือโดยผูประนีประนอม จึงตองมีหลักเกณฑ
และวิธีการที่เปนมาตรฐานเพื่อความชัดเจนแกผูเกี ่ยวของทุกฝายใหเปนไปดวยความสะดวก 
รวดเร็ว และเท่ียงธรรม  ดังนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลางวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  พ.ศ. 2545 ” 

ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัท่ี  10  กันยายน 2545  เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง   

วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2543 
ขอ  4  ในระเบียบนี้ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“คดี” หมายความวา คดีแพง คดีอาญาท่ีเปนความผิดอันยอมความได หรือคดีอ่ืนใดท่ี

อาจระงับขอพพิาทไดดวยการตกลงกันของคูความ 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลาง และใหหมายความรวมถึงรองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามระเบียบนี้
ดวย“ผูประนีประนอม” หมายความวา  ผูพิพากษา  ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง  ขาราชการศาลยุติธรรม และบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปน      
ผูประนีประนอม 
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“คณะไกลเกล่ีย” หมายความวา ผูประนีประนอม ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการ       
ไกลเกล่ียคดีท่ีมีการสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ีย 

“ขอเท็จจริงในระบบไกลเกลี่ย” หมายความวา การติดตอระหวางคูความหรือ
ขอเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกล่ีย ขอเท็จจริงท่ีเปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการ
เจรจาตกลงในกระบวนวิธีการไกลเกล่ีย ขอเท็จจริงท่ีคูความอีกฝายหนึ่งไดยอมรับหรือปฏิเสธใน
ขณะท่ีมีการไกลเกล่ีย ความเห็นหรือขอเสนอใดๆซ่ึงไดเสนอโดยคูความอีกฝายหนึ่งหรือโดย          
ผูประนีประนอมขณะท่ีมีการไกลเกล่ีย  

“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรมและลูกจางในศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ซ่ึงมีหนาท่ีปฏิบัติงานในเร่ืองการไกลเกล่ียขอพิพาท 

เร่ืองการไกลเกล่ียโดยองคคณะผูพิพากษา  
ขอ 5 องคคณะผูพิพากษายอมมีอํานาจไกลเกล่ียคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง 
การดําเนินการอยางใดๆตามระเบียบนี้ ยอมไมกระทบตออํานาจขององคคณะ              

ผูพิพากษาในการไกลเกล่ียคดีของตน 
เร่ืองการไกลเกล่ียโดยผูประนีประนอม 
การแตงตั้งและการพนจากหนาท่ีของผูประนีประนอม 
ขอ  6 เม่ือคดีข้ึนสูศาล ใหอธิบดี หรือโดยไดรับแจงจากองคคณะผูพิพากษาแตงต้ัง        

ผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางท่ีสมัครใจ 
ขาราชการศาลยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผูใดผูหนึ่งหรือหลายคนเปนผูประนีประนอมเพ่ือ
ชวยเหลือศาลในการไกลเกล่ียคดีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหผูประนีประนอมท่ีไดรับ
การแตงต้ังดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีผูประนีประนอมเปนบุคคลภายนอกซ่ึงข้ึนทะเบียนไวตามท่ีเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทํา บุคคลนั้นยอมมีสิทธิรับคาปวยการและคาใชจาย ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2544 สวนท่ี 5 
การขึ้นทะเบียนผูประนีประนอม และสวนท่ี 6 คาปวยการและคาใชจาย สําหรับบุคคลที่ไมมีช่ืออยู
ในทะเบียนนั้น การกําหนดคาใชจายและคาปวยการของผูประนีประนอม คูความตองรับผิดชอบ
ฝายละกึ่งหนึ่งหรือจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน   

ขอ  7 อธิบดีเปนผูมอบหมายคดีใหผูประนีประนอมคนหน่ึงหรือหลายคนเปนคณะ     
ไกลเกล่ียและกําหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และเท่ียง
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ธรรม ประกอบกับความเปนไปไดในการที่ทําใหขอพิพาทระงับไปดวยความพอใจและความรูสึกท่ี
ดีตอกันของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายเปนสําคัญ  

ในคณะไกลเกลี่ยที่มีผูประนีประนอมหลายคนใหอธิบดีกําหนดผูประนีประนอมคน
หนึ่งเปนเจาของสํานวน 

ขอ 8 ในกรณีท่ีคูความประสงคจะแตงต้ังบุคคลท่ีมิไดข้ึนทะเบียนเปนผูประนีประนอม 
อธิบดีจะแตงต้ังบุคคลเชนวานั้นไดเม่ือคูความท่ีจะตองเขารวมในกระบวนการไกลเกล่ียไดใหความ
ยินยอมและตกลงท่ีจะรับผิดชอบในคาใชจายของบุคคลนั้น 

ขอ  9 หากการแตงต้ังผูประนีประนอมจะเปนเหตุใหการพิจารณาคดีไมติดตอกันหรือ
ตองลาชาจนเกินสมควร อธิบดีอาจส่ังใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปพรอมกับการไกลเกล่ีย            
ก็ได ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของคูความทุกฝายเปนสําคัญ 

ขอ 10 เม่ือไดรับการแตงต้ังแลว ผูประนีประนอมจะตองเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับสวน
ไดเสียหรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูความทุกฝายใหคูความทราบโดยทันที 

ขอ 11 ในกรณดีังตอไปนี้ ใหผูประนีประนอมพนจากหนาท่ี 
 (1)   เม่ือผูประนีประนอมถูกจําหนายช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือ 
       (2) อธิบดี มี คํ า ส่ั งถอดถอนผูประนีประนอมเ ม่ือปรากฏขอ เ ท็จจริงว า                      

ผูประนีประนอมนั้น 
(ก)กระทําการใดๆ ในฐานะเปนผูแทนหรือการกระทําใดแทนคูความ 

 (ข)มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับคูความฝายใดอันอาจกระทบกับความเปน
กลางในการไกลเกล่ีย 

(3) อธิบดีมีคําส่ังถอดถอนเนื่องจากกระทําการบกพรองตอหนาท่ีหรือละเลยไม
ปฏิบัติตามหนาท่ี  
 ขอ 12 เม่ือผูประนีประนอมพนจากหนาท่ีแลว อธิบดีอาจมีคําส่ังใหกระบวนการไกลเกล่ีย
ส้ินสุดลงหรือแตงต้ังผูประนีประนอมคนใหมก็ได 
 ในกรณีท่ีผูประนีประนอมพนจากหนาท่ีเพราะเหตุตามขอ 11 (1) และ (2) ถาคูความ
ประสงคจะใหมีการไกลเกล่ียตอไปโดยผูประนีประนอมคนเดิมอธิบดีอาจใหผูประนีประนอมนั้น
ดําเนินการไกลเกล่ียตอไปก็ได 
 การสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียตามคําขอของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายใหอยูในดุลย
พินิจของผูพิพากษาเจาของสํานวนวาจะอนุญาตหรือไม โดยพิจารณาจากความประสงคท่ีแทจริง
ของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายและความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลในการระงับ ขอพิพาท 
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 ในกรณีท่ีคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายประสงคใหมีการสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียแต 
ผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาไมควรอนุญาตใหผูพิพากษาเจาของสํานวนปรึกษาอธิบดีกอนมีคําส่ัง    
 ในกรณีท่ีคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายประสงคใหนําคดีท่ีเคยไกลเกล่ียแลวมาไกลเกล่ีย
ใหมแตผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาไมควรอนุญาต ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนปรึกษาอธิบดี
กอนมีคําส่ังเชนกัน และหากผูพิพากษาเจาของสํานวนกับอธิบดีเห็นพองตองกันวาสมควรให
ดําเนินการไกลเกลี่ยใหม ก็ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนสั่งอนุญาต ทั้งนี้ คณะไกลเกลี่ยใหมซึ่ง
อธิบดีจะมอบใหดําเนินการไกลเกล่ียตามระเบียบ ขอ 7 ตองมิใชคณะเดิมท่ีเคยดําเนินการไกลเกล่ีย
มาแลว เวนแต คูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายประสงคใหคณะไกลเกล่ียเดิมดําเนินการไกลเกล่ีย     

 ขอ 14  คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียแลว ใหตั้งสํานวนไกลเกล่ีย โดยออกหมายเลขคดีดําใช
อักษรยอ ก. นําหนาเลขคดีแลวผูกติดกับสํานวนหลัก หากมีการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 
เกี่ยวกับสํานวนหลักระหวางคดีอยูในระบบไกลเกล่ีย ใหเจาหนาท่ีปลดสํานวนไกลเกล่ียออกจาก
สํานวนหลักเพื่อสงสํานวนหลักไปดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวกอน แลวจึงสงสํานวนหลักคืนสู
งานไกลเกล่ีย 
 เม่ือดําเนินการไกลเกล่ียเสร็จ ไมวาคูความจะตกลงกันไดหรือไมก็ตาม ใหออก
หมายเลขคดีแดง โดยใชอักษรยอ ก.  นําหนาเลขคดี สําหรับคดีท่ีมีการไกลเกล่ียใหมตามระเบียบ   
ขอ 13 วรรคส่ี ใหออกหมายเลขคดีไกลเกล่ียใหมทุกคร้ัง            

 ขอ 15 ภายใตบังคับระเบียบ ขอ 26 การดําเนินกระบวนการพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง นอกจากการดําเนินการไกลเกล่ีย ใหอยูในความ
รับผิดชอบของผูพิพากษาเจาของสํานวน        
 เร่ืองกระบวนการไกลเกล่ีย 
 ขอ  16 เม่ือศาลมีคําส่ังแตงต้ังผูประนีประนอมแลว การรับสงเอกสาร สํานวนคดีหรือ
การติดตอใดๆ ระหวางศาลกับผูประนีประนอมใหเปนไปตามท่ีศาลกําหนด 
 ขอ 17 คูความท่ีเปนบุคคลธรรมดาควรเขารวมประชุมการไกลเกล่ียดวยตนเอง ท้ังนี้ 
อาจแตงต้ังผูแทนเขารวมประชุมดวยก็ได 
 ถาคูความเปนนิติบุคคล คูความนั้นอาจแตงต้ังผูแทนที่มีอํานาจตัดสินใจเขารวมประชุม 
การแตงต้ังใหกระทําเปนหนังสือยื่นตอผูประนีประนอม 
 ขอ 18  กอนเร่ิมการไกลเกล่ีย ใหผูประนีประนอมจัดใหคูความลงลายมือช่ือตกลงเขาสู
กระบวนการไกลเกล่ียและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนลายลักษณอักษร   
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 ขอ 19 ผูประนีประนอมอาจหารือกับคูความ เพื่อพิจารณากําหนดข้ันตอนหรือ แนวทาง
ในการดําเนินการไกลเกล่ียกอนเร่ิมตนกระบวนการไกลเกล่ียก็ได  
   ขอ 20 เพื่อประโยชนในการไกลเกล่ีย ผูประนีประนอมอาจจะใหคูความเสนอขอเท็จจริง
ห รื อ ข อ มู ล เ บ้ื อ ง ต น แห ง ข อ พิ พ า ท  ตลอด จนข อ เ สน อ ใน ก า ร ร ะ งั บ ข อ พิ พ า ทต อ                            
ผูประนีประนอมหรืออาจเสนอใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลดังกลาวระหวางคูความก็ได 

 คูความอาจขอใหผูประนีประนอมดําเนินการตามความในวรรคกอนก็ได ในกรณี     
เชนวานี้  ผูประนีประนอมจะจัดใหมีการดําเนินการตามท่ีคูความขอหรือไมก็ได 
 ขอ 21 การไกลเกล่ียจะกระทําดวยวิธีใด ณ วันเวลา และสถานท่ีใด ใหเปนไปตามท่ี      
ผูประนีประนอมกําหนด แตผูประนีประนอมจะตองแจงใหคูความทุกฝายทราบถึงการดําเนินการ 
ไกลเกล่ียท่ีคูความฝายหนึ่งฝายใดมิไดเขารวมใหคูความฝายนั้นทราบดวย 

 ขอ 22 ในการไกลเกล่ียตอหนาคูความ ถาผูประนีประนอมเห็นเปนการจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการไกลเกล่ีย ผูประนีประนอมอาจอนุญาตใหเฉพาะแตตัวคูความท้ังสองฝายหรือ
เพียงแตฝายใดฝายหนึ่งอยูในการประชุมการไกลเกล่ียก็ได 
 ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูแทน ผู รับมอบอํานาจ ท่ีปรึกษาของคูความ           
หรือ  บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีผูประนีประนอมอนุญาตใหเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียดวย 
 ขอ  23 กระบวนการไกลเกล่ียใหดําเนินการเปนการลับ โดยไมมีการบันทึกรายละเอียด
ของการไกลเกล่ียไว ไมวาบันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกในรูปแบบของการใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกสหรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน เวนแตคูความจะตกลงกันใหบันทึก
การดําเนินการไกลเกล่ียท้ังหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง โดยคูความเปนผูออกคาใชจายก็ได 
 ขอ  24  เม่ือผูประนีประนอมเห็นสมควร ผูประนีประนอมอาจจัดใหมีการยกรางสัญญา
ประนีประนอมยอมความใหแกคูความก็ได ในกรณีท่ีการยกรางสัญญาดังกลาวมีคาใชจายท่ีคูความ
ตองเปนผูจาย ผูประนีประนอมจะกระทําไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากคูความทุกฝายและ         
คูความตกลงรับผิดชอบในคาใชจายนั้นแลว 
 ขอ 25 ผูประนีประนอมจะตองดําเนินการไกลเกล่ียใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี       
ผูแตงต้ังกําหนด เม่ือเห็นสมควรหรือผูประนีประนอมรองขอผูแตงต้ังอาจขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินการไกลเกล่ียออกไปอีกก็ไดถาเห็นวาคูความใกลจะบรรลุความตกลงในการระงับขอพิพาท
แลวหาก ผูประนีประนอมเห็นวา คูความฝายหนึ่งฝายใดดําเนินการไกลเกล่ียโดยมีลักษณะประวิง
คดีใหชักชา ใหผูประนีประนอมรายงานใหผูแตงต้ังทราบโดยเร็ว 

 ขอ  26  เม่ือคณะไกลเกล่ียดําเนินการไกลเกล่ียแลวเสร็จ หากการไกลเกล่ียในคดีแพง
สําเร็จโดยโจทกถอนฟองหรือมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือคดีอาญาท่ีไกลเกล่ีย
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สําเร็จโดยโจทกหรือผูเสียหายตกลงกับจําเลยได แลวโจทกถอนฟองหรือผูเสียหายถอนคํารองทุกข 
ใหผูประนีประนอมจดรายงานกระบวนพิจารณาชั้นไกลเกล่ียสงสํานวนคืนใหผูพิพากษาเจาของ
สํานวนมีคําส่ังหรือมีคําพิพากษาตามยอม สําหรับผูพิพากษาหรือผูพิพากษาสมทบท่ีไดรับแตงตั้ง
ใหเปนผูประนีประนอมในคดีนั้น อาจไดรับมอบหมายใหเปนองคคณะผูพิพากษาที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีแทนผูพิพากษาเจาของสํานวนนั้นก็ได เม่ือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอ่ืนอัน
มิอาจกาวลวงได  ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของอธิบดี  สวนในกรณี ท่ีคณะไกล เก ล่ียไม มี                      
ผูประนีประนอมท่ีเปนผูพิพากษาสมทบ ใหผูพิพากษาสมทบเวรปฏิบัติการรวมเปนองคคณะดวย 
 ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียไมบรรลุผลใหตกลงกันได ใหคณะไกลเกล่ียจดรายงานกระบวน
พิจารณาชั้นไกลเกล่ีย สงสํานวนคืนผูพิพากษาเจาของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ในกรณี
เชนนี้ใหคณะไกลเกล่ียกําหนดวันนัดพรอม หรือหากผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นชอบก็ใหคณะ
ไกลเกล่ียกําหนดวันนัดพิจารณาไปได และใหคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายลงลายมือช่ือทราบนัดไวใน
รายงานกระบวนพิจารณานั้นดวย 
 ในกรณีตามวรรคสอง หากเปนความประสงคของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายท่ีจะนํา
ขอตกลงขอใดหรือการประนีประนอมในประเด็นขอใดซ่ึงรับกันและไมขัดตอกฎหมายไปใช
อางอิงในชั้นพิจารณา ใหคณะไกลเกล่ียบันทึกไวในรายงานกระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ียโดย
ละเอียดตามความประสงคของคูความดังกลาว 
 เร่ืองการส้ินสุดแหงกระบวนการไกลเกล่ีย 
 ขอ  27  ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุดลง 

(1)   คูความสามารถระงับขอพิพาทไดดวยการถอนฟอง หรือขอใหศาลมี              
คําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

(2)   คูความฝายใดฝายหนึ่งถอนตัวจากการไกลเกล่ีย 
(3)  ผูประนีประนอมไมอาจดําเนินการไกลเกล่ียใหเปนผลสําเร็จไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไว 
(4) ผูประนีประนอมเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีการ 

ไกลเกล่ีย 
(5) อธิบดีเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีการไกลเกล่ียหรือการ               

ไกลเกล่ียไมเปนประโยชนแกคดีอีกตอไป 
 ขอ 28 เม่ือกระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุดลง ใหผูประนีประนอมแจงผลของการไกลเกล่ีย
ให  ผูพิพากษาเจาของสํานวนทราบเพ่ือดําเนินการตอไปโดยเร็ว 
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 ในกรณีท่ีคูความตกลงระงับขอพิพาทเพียงบางสวน หรือตกลงรับขอเท็จจริงบาง
ประการ และยินยอมใหนําขอตกลงเชนวานั้นไปใชอางอิงในกระบวนพิจารณาของศาลไดก็ให      
ผูประนีประนอมจัดทําบันทึกขอตกลงและแจงใหผูพิพากษาเจาของสํานวนทราบดวย 
 เร่ืองการเก็บรักษาความลับ 
 ขอ  29 เวนแตคูความจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน คูความและบุคคลที่เกี่ยวของตกลงท่ีจะ
เก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการไกลเกล่ีย และตกลงท่ีจะไมนําขอเท็จจริง
ในระบบไกลเกล่ียและการดําเนินการไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ
ของศาล  ไมวาในสํานวนคดี ท่ีทําการไกล เกล่ียหรือคดี อ่ืน  หรือในกระบวนพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการ 
 ขอ 30 ในกรณีการไกลเกลี่ยไมบรรลุผลใหตกลงกันได ใหเจาหนาที่แยกสํานวน 
ไกลเกล่ียเก็บไวเปนความลับและทําลายภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีคณะไกลเกล่ียมีคําส่ังสงสํานวน
หลักคืน เวนแตรายงานกระบวนพิจารณาชั้นไกลเกล่ียฉบับท่ีสงสํานวนหลักคืน ใหรวมเก็บไวใน
สํานวนหลัก   
 บทวิเคราะห 

จากการศึกษาถึง “ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง        
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2545” 
  1. ระเบียบนี้ไดกําหนดถึงหลักเกณฑตางๆในกระบวนการไกลเกล่ียของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาฯ กลาง ไวโดยแยกรายละเอียดเปนขอๆไวหลายการคือ การไกลเกล่ียโดยองคคณะ           
ผูพิพากษา  การไกลเกล่ียโดยผูประนีประนอม การเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียการส้ินสุดแหง
กระบวนการไกลเกล่ีย และการเก็บรักษาความลับ 
                     2. การกําหนดหลักเกณฑตางๆไวชัดเจนทําใหการเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 
สามารถกระทําไดโดยสะดวก ในทางปฏิบัติของผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการไกลเกล่ียของ
ศาล รวมท้ังทําใหสงผลถึงการท่ีมีคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล มากข้ึนเปนลําดับในทุกป 
                      3. อยางไรก็ดีในระเบียบนี้ยังไมครอบคุมถึงวิธีการตางๆในกระบวนการไกลเกล่ียใน                          
ศาลท่ีชัดเจนท้ังหมดในทุกประเด็นของการมีผลบังคับใชของกระบวนการไกลเกล่ียในศาล ซ่ึงจะ
ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเห็นถึงการมีผลบังคับใชตามกฎหมายอยางแทจริง 
 

4.2.1.1 คุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย 
 สวนใหญในประเทศไทยนั้นการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทในศาลจะให           
ผู พ ิพากษาซึ ่งไมใช เจ าของสํานวนไมม ีส วนเกี ่ยวของในคดี แตอยู ในศาลเด ียวกันเปน                    
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ผูประนีประนอม มาชวยเหลือประนีประนอมขอพิพาท ซึ่งผูพิพากษาจะไดรับการยอมรับจาก        
คู พิพาทในความเปนกลาง มีคุณธรรม คํานึงถึงผลประโยชนขอคูความเปนหลัก  และเมื่อ
กลาวถึงคุณสมบัติหรือความสามารถของผูไกลเกลี่ยคงพูดไดแตในลักษณะที่วา คุณสมบัติ
อยางไร  จึงจะเปนประโยชนหรือชวยในการไกลเกล่ียไดดียิ่งข้ึน คุณสมบัติเหลานี้จะกลาวอยาง
กวางใหครอบคลุมมากท่ีสุด ดังนี้46 
 (1)   ความเปนผูมีจิตใจท่ีเปนกลาง 
 (2) รูกฎหมาย มีความเขาใจและสามารถอธิบายใหคูความฟงในเรื่องของความ
ยุติธรรมท้ังในรูปของความยุติธรรมตามกฎหมายและความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
 (3)   มีความเขาใจในกระบวนการของการระงับขอพิพาท 
 (4)  มีความอดทน มีความสามารถในการสํารวมความคิดติดตอกันเปนระยะ
เวลานานๆ   มีความคิดท่ีชัดเจนและเปนตัวของตัวเอง 
 (5)   มีทักษะในการติดตอส่ือสารท่ีดี มีทักษะในการเจรจาแบบทูตกับบุคคลอ่ืน 
 (6)   มีความสามารถในการรับฟงที่ชัดเจน ถูกตอง วองไว และประกอบไปดวย
เชาวนปฏิภาณ รูจักยืดหยุน และมีความสามารถในการหลีกเล่ียงการมองส่ิงตางๆ มิใชเฉพาะแตใน
แงของความผิดถูกเทานั้น 
 (7)  มีวาจาท่ีชัดเจน มีสามัญสํานึกในเร่ืองของจังหวะเวลา มีประสาทสัมผัสวองไว       
มีประสาทหยั่งรูได แตไมเขาขางฝายใด 
 (8)   ไมมีอคติ ไมมีทาทางในลักษณะบังคับใหผูอ่ืนยอมรับตามใจตน 
 (9)   มีความมั่นคง เฉลียวฉลาด มีความสามารถในเร่ืองการตอบรับคําพูดของผูอ่ืน แต 
ไมใชสรางความนิยม 
 (10)  มีความรูในเนื้อหาหรือสาขาวิชาท่ีพิพาท 
 (11)  มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับและมีความสามารถในการจัดการกับ 
ส่ิงท่ีไมแนนอน 
 (12)  รูจักการนําเร่ืองเขาสูประเด็นท่ีตนตองการอยางชาญฉลาด มีประสบการณ
เกี่ยวกับการเจรจาตอรองในเนื้อหาของปญหาท่ียุงยากมากอน 
 (13) รูจักวิธีแกปญหาโดยการปลอยใจใหครุนคิดพิจารณาอยางเปนอิสระใหเปนไป
ตามหลักของเหตุผลตามปกติ และปลอยใหความคิดนั้นพุงเขาสูหนทางของการแกปญหาไดอยาง
                                                           

46 ภานุ  รังสีสหัส.  (2544).  “กระบวนพิจารณาคดีในศาลและการระงับขอพิพาทโดยวิธีไกลเกล่ีย.” 
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทในศาลหลักสูตรผูปฏิบัติงานไกลเกล่ียและ
ประนอมขอพิพาท.  หนา 6-7. 
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ไมตองอาศัยเหตุผล ตลอดจนมีความกระตือรือรนท่ีจะสามารถสรางบทบาทของการเปน                
ผูไกลเกล่ีย 
 (14) ดํารงตําแหนงเปนผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง และผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีทรัพยสิน    
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  ซ่ึงไดจัดข้ึนเปนประจําทุกป 
 

4.2.1.2   การเร่ิมตนนําคดีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย  
 กําหนดไวในเร่ืองการคัดเลือกคดีเขาสูระบบไกลเกล่ีย 

 ขอ 13 ไมวากระบวนการพิจารณาดําเนินอยูในข้ันใด ผูพิพากษาเจาของสํานวน อธิบดี
โดยความสมัครใจของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย อาจส่ังใหสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียได และ
ในกรณีเชนวานี้ ผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียตองไมเปนผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือองค
คณะในคดีนั้น เวนแตจะเปนความประสงคของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายท่ีจะใหผูพิพากษาเจาของ
สํานวนหรือองคคณะดังกลาวเปนผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียนั้นได      
 

4.2.1.3    หลักเกณฑท่ัวไปของการไกลเกล่ีย 47 
1.  คูความตองสมัครใจและเต็มใจจะใชระบบไกลเกล่ียของศาลอยางแทจริง 
2.  คูความตองยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศกลางวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 
3. เวนแตคูความจะตกลงเปนอยางอ่ืน คูความและบุคคลท่ีเกี่ยวของตกลงท่ี

จะเก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการไกลเกล่ีย และตกลงท่ีจะไมนํา
ขอเท็จจริงในระบบไกลเกล่ียไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ของศาล 
ไมวาในสํานวนคดีท่ีทําการไกลเกล่ียหรือคดีอ่ืน 

4.  แมวาคูความจะตกลงเขาสูระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล คูความก็ยัง
ตองดําเนินการทางคดีตามปกติ เชน จําเลยตองยื่นคําใหการภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 
           4.2.1.4  รูปแบบการไกลเกล่ียในศาล 

1.  การไกลเกล่ียของศาลกอนวันนัดพรอมและหรือช้ีสองสถาน 
2.  การไกลเกล่ียของศาลในวันนดัพรอมและหรือช้ีสองสถานหรือนัดสืบพยาน  

                                                           
47 คูมือการไกลเกล่ียขอพิพาท ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
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3.  การไกลเกล่ียของศาลกอนมีคําพิพากษา 
1.  การไกลเกล่ียของศาลกอนวันนัดพรอมและหรือชี้สองสถาน 

 กรณีนี้เปนการไกลเกล่ียเชิงรุกซ่ึงมีประโยชนมากในศาลโดย 
  -   ตองจัดทําหนังสือเชิญชวนใหมีการไกลเกล่ียและระบุขอความเชิญชวนจําเลยใหมา
เจรจาไกลเกล่ียกับทางโจทกกอนท่ีศาลจะกําหนดวันนัดพรอมหรือนัดพรอมและช้ีสองสถาน  
  - ประสานกับงานรับฟองเพ่ือใหงานรับฟองชวยดําเนินการสงหนังสือเชิญชวน             
ดังกลาวใหจําเลยไปพรอมกับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง  
  - เม่ือจําเลยไดรับหนังสือเชิญชวนและหมายเรียกและสําเนาคําฟองแลวประสงคจะ
เจรจากับโจทก จําเลยจะติดตอกลับมายังศูนยไกลเกล่ียโดยเร็วไมวาจะติดตอทางโทรศัพทหรือทาง
โทรสาร ศูนยไกลเกล่ียตองสามารถตอบปญหาหรือขอสงสัยใหกับจําเลยในเร่ืองของกระบวนการ
ไกลเกล่ียของศาลท้ังระบบไดเพราะการตอบปญหาหรือขอสงสัยดังกลาวจะเปนสวนหน่ึงท่ีทําให
จําเลยตัดสินใจวาจะเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลหรือไม  
  - ตองสอบถามขอเท็จจริงเบ้ืองตนเกี่ยวกับคดี เชน หมายเลขคดีดํา เร่ืองท่ีพิพาท            
ช่ือโจทกจําเลย ทุนทรัพย ฯลฯ เพื่อตรวจสอบในเบ้ืองตนวาเปนคดีท่ีสามารถทําการไกลเกล่ียได
หรือไม  
  - ถาเปนคดีท่ีสามารถทําการไกลเกล่ียไดใหขอวันเวลาท่ีจําเลยตองการนัดไกลเกล่ีย 
หากจําเลยมีทนายความตองขอวันเวลานัดไกลเกล่ียของทนายความดวย และเพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการนัดไกลเกล่ียใหขอวันเวลาวางของฝายจําเลยไวหลายๆวัน เพื่อเสนอใหฝายโจทกเลือก
วันนัดไดโดยสะดวก 
  - ตองคนหาสํานวนและตรวจสํานวนคนหาเบอรโทรศัพทติดตอฝายโจทกโดยเร็ว และ
แจงใหโจทกทราบวาจําเลยประสงคเจรจาไกลเกล่ียกับโจทก พรอมท้ังสอบถามความสมัครใจของ
ฝายโจทกวาตองการจะเจรจาไกลเกล่ียกับจําเลยหรือไม การสอบถามดังกลาวเพื่อไมเปนการบังคับ
ใหมาไกลเกล่ีย  
  - หากโจทกยินดีท่ีจะเจรจากับจําเลยก็ใหนัดวันเวลาไกลเกล่ียตามวันเวลาที่จําเลยแจง
ไวกับศูนยไกลเกล่ีย 
  - เม่ือไดวันนัดแลวศูนยไกลเกล่ียโทรศัพทแจงจําเลยอีกคร้ังวาโจทกยินดีท่ีจะเจรจากับ
จําเลยและไดนัดไกลเกล่ียไวตามที่จําเลยขอแลว พรอมท้ังกําชับคูความวาในวันนัดไกลเกล่ียหาก          
คูความเปนบุคคลธรรมดาก็ใหมาดวยตนเองหรืออาจแตงต้ังผูแทนเขารวมประชุมไกลเกล่ีย ถา
คูความเปนนิติบุคคลก็ใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทหรือผูมีอํานาจตัดสินใจมาศาล ตามระเบียบ
ศาล  ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 
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“ขอ 17 คูความท่ีเปนบุคคลธรรมดาควรเขารวมประชุมการไกลเกล่ียดวยตนเอง ท้ังนี้ อาจแตงตั้ง
ผูแทนเขารวมประชุมดวยก็ได 
  ถาคูความเปนนิติบุคคล คูความนั้นอาจแตงตั้งผูแทนที่มีอํานาจตัดสินใจเขารวมประชุม
การแตงต้ังใหกระทําเปนหนังสือยื่นตอผูประนีประนอม” 
  การประชุมไกลเกล่ียอาจจะตองมีการตัดสินใจในทันทีทันใด ณ เวลาไกลเกล่ีย ท้ังนี้ก็
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และผลประโยชนของคูความเอง  
  - และเม่ือไดวันเวลานัดไกลเกล่ียเปนท่ีแนนอนแลว ศูนยไกลเกล่ียตองดําเนินการใน
สวนของการตั้งสํานวนไกลเกล่ียตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง   วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ 14 คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียแลว ใหตั้งสํานวน
ไกลเกล่ีย โดยออกหมายเลขคดีดําใชอักษรยอ ก. นําหนาเลขคดีแลวผูกติดกับสํานวนหลัก หากมีการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆเกี่ยวกับสํานวนหลักระหวางคดีอยูในระบบไกลเกล่ีย ใหเจาหนาท่ีปลด
สํานวนไกลเกล่ียออกจากสํานวนหลักเพื่อสงสํานวนหลักไปดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวกอน 
แลวจึงสงสํานวนหลักคืนสูงานไกลเกล่ีย….” เพื่อจัดต้ังสํานวนไกลเกล่ียโดยเร่ิมจากออกหมายเลข
คดีดําไกลเกล่ียในสารบบไกลเกล่ีย โดยใชอักษรยอวา ก. นําหนาเลขคดี เชน รับคดี ทป.123/2547              
เขาสูระบบไกลเกล่ียเปนคดีท่ี 10 จึงต้ังสํานวนไกลเกล่ียโดยมีเลขคดีไกลเกล่ียเปน ก.10/2547           
การต้ังสํานวนไกลเกล่ียประกอบดวย  
 1.   ปกสํานวนไกลเกล่ียแยกตางหากจากสํานวนหลัก  
 2.   หนังสือแตงต้ังผูประนีประนอม  
 3. หนังสือตกลงเขาสูระบบไกลเกล่ียและยินยอมท่ีจะปฏิบัติ ตามระเบียบศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545   
 - นําปกสํานวนไกลเกล่ีย หนังสือแตงตั้งผูประนีประนอม หนังสือตกลงเขาสูระบบ    
ไกลเกล่ียและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบศาลฯกลัดเขารวมเปนสํานวนไกลเกล่ีย โดยผูกสํานวน     
ไกลเกล่ียเขาไวกับสํานวนหลัก 
  - นําบัญชีรายช่ือผูพิพากษาสมทบท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผูประนีประนอมของศาล
และบัญชีรายช่ือผูพิพากษาอาวุโส ซ่ึงถือเปนคณะไกลเกล่ียมาตรวจสอบในเบ้ืองตนวาบุคคลใดเปน
องคคณะในสํานวนหลักหรือเปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง และใหหมายเหตุ
ไวทายบัญชีรายช่ือหากพบกรณีดังกลาว เปนการตรวจสอบเบ้ืองตนกอนเสนอบัญชีรายช่ือใหอธิบดี
ลงนามแตงตั้งเปนผูประนีประนอมเจาของสํานวนไกลเกล่ียเพ่ือไมตองดําเนินการถอดถอนเม่ือพบ
ขอเท็จจริงท่ีปรากฎตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวย
การไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ ๑๑ ในกรณีดังตอไปนี้ ใหผูประนีประนอมพนจากหนาท่ี 
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(ก )อธิบดี มี คํ า ส่ั งถอดถอนผูประนีประนอมเ ม่ือปรากฏขอ เ ท็จจ ริงว า                     
ผูประนีประนอมนั้น 

(ข)  มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับคูความฝายใดอันอาจกระทบกับความเปนกลาง
ใน การไกลเกล่ีย 

 - แนบบัญชีรายชื่อดังกลาวไวกับหนังสือแตงตั้งผูประนีประนอม เสนอสํานวนให
อธิบดีลงนามแตงต้ังผูประนีประนอมเจาของสํานวนไกลเกล่ียตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญา
และ    การคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ 6 เมื่อคดีขึ้นสู
ศาลใหอธิบดี หรือโดยไดรับแจงจากองคคณะผูพิพากษา แตงตั้งผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบใน
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางที่สมัครใจ ขาราชการศาลยุติธรรม หรือ
บุคคลภายนอกผูใด ผูหนึ่งหรือหลายคนเปนผูประนีประนอมเพ่ือชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยคดี
เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหผูประนีประนอมที่ไดรับการแตงตั้งดําเนินการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทไปตามระเบียบนี้….” 
 สําหรับกรณีของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางนั้น อธิบดี
แตงต้ังผูประนีประนอมจากผูพิพากษาสมทบในศาลท่ีไดรับการอบรมตามหลักสูตรเทคนิคการ   
ไกลเกล่ีย ขอพิพาทคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนผูประนีประนอมของศาลไว หรือผูพิพากษาอาวุโส ตามบัญชีรายช่ือดังกลาว 
  -ในกรณีอ ธิบดี ได แต ง ต้ั ง ผูพิพากษาสมทบในศาลฯ เปน ผูประนีประนอม                      
งานสารบัญจะเปนผูจัดทําหนังสือเชิญผูประนีประนอมและแจงวันเวลานัดไกล เกล่ียให                         
ผูประนีประนอมทราบลวงหนา ซ่ึงในปจจุบันจะมีเฉพาะกรณีอธิบดีแตงต้ังผูพิพากษาสมทบในศาล
ฯเปนผูประนีประนอมเน่ืองจากมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษและชวยแบงเบาภาระผูพิพากษาประจํา       
ซ่ึงตองนั่งพิจารณาพิพากษาคดีครบองคคณะ 
  - หากทานอธิบดีแตงต้ังผูพิพากษาอาวุโสเปนผูประนีประนอม ศูนยไกลเกล่ียตองทํา
รายงานเจาหนาที่ เพื่อแจงวันเวลานัดไกลเกล่ียใหผูพิพากษาอาวุโสท่ีไดรับการแตงต้ังเปน                           
ผูประนีประนอมทราบ  
  - ศูนยไกลเกล่ียตองบันทึกวันเวลานัดไกลเกล่ียรวมท้ังบันทึกช่ือผูประนีประนอม          
ลงระบบบริหารสํานวนในโปรแกรมคอมพิวเตอรและเก็บสํานวนคดีไกลเกล่ียไวท่ีศูนยไกลเกล่ีย
เพื่อรอถึงวันนัด โดยไมตองสงไปหองเก็บสํานวน  
 - การเตรียมความพรอมกอนถึงวันนัดไกลเกล่ีย ศูนยไกลเกล่ียตองตรวจสํานวนในคดี
ท่ีจะไกลเกล่ียเพื่อตรวจดูในใบแตงทนายความวาทนายความโจทกและจําเลยไดรับอนุญาตจาก               
คูความใหมีอํานาจทําการประนีประนอมยอมความไดหรือไม ตรวจดูวาคูความท่ีเปนนิติบุคคลมี
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บุคคลใดเปนกรรมการของนิติบุคคล จํานวนหรือช่ือกรรมการของนิติบุคคลซ่ึงสามารถลงลายมือช่ือ
และผูกพันนิติบุคคลนั้นได รวมถึงเตรียมสถานท่ีและอุปกรณสํานักงานท่ีใชในการไกลเกล่ีย       
เชน  น้ําดื่ม แกวน้ํา  ชา  กาแฟ  ดินสอ กระดาษสําหรับใหคูความจดรายละเอียดในการไกลเกล่ีย            
ใหเรียบรอยกอนถึงเวลานัดไกลเกล่ีย 
 - เม่ือถึงวันเวลานัดไกลเกล่ีย  ศูนยไกลเกล่ียตองสอบถามคูความท้ังสองฝายวามีบุคคล
ใดมาศาลบางและมาพรอมกันท้ังสองฝายแลวหรือไม หากมาพรอมท้ังสองฝายแลวในเบ้ืองตน            
ศูนยไกลเกล่ียตองแจงใหคูความและบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบวาคูความตองตกลงท่ีจะเก็บรักษา
ความลับของขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการไกลเกล่ียตามระเบียบศาลทรัพยสิน      
ทางปญญาและ การคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ 29 เวนแต
คูความจะตกลงเปนอยาง อ่ืน  คูความและบุคคลที่ เกี่ ยวของตกลงท่ีจะเก็บรักษาความลับ                
ของขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการไกลเกล่ีย และตกลงท่ีจะไมนําขอเท็จจริงในระบบไกลเกล่ีย
และการดําเนินการไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ของศาล               
ไมวาในสํานวนคดีท่ีทําการไกลเกล่ียหรือคดีอ่ืน หรือในกระบวนพิจารณาช้ันอนุญาโตตุลาการ” 
 ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการไกลเกล่ียดังกลาว หมายถึง ขอเท็จจริงในระบบ    
ไกลเกล่ีย ตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ 4 ในระเบียบนี้ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน… 
 “ขอเท็จจริงในระบบไกลเกล่ีย” หมายความวาการติดตอระหวางคูความหรือขอเท็จจริง
ใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกล่ีย ขอเท็จจริงท่ีเปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการเจรจาตกลงใน
กระบวนวิธีการไกลเกล่ีย ขอเท็จจริงท่ีคูความอีกฝายหนึ่งไดยอมรับหรือปฏิเสธในขณะท่ีมี              
การไกล เก ล่ียความเห็นหรือขอ เสนอใดๆซ่ึงได เสนอโดยคูความอีกฝ ายหน่ึงหรือโดย                        
ผูประนีประนอมขณะท่ีมีการไกลเกล่ีย…”  

 - เม่ือคูความพรอมท่ีจะเร่ิมทําการเจรจาไกลเกล่ีย ศูนยไกลเกล่ียเชิญผูประนีประนอม
ออกนั่งทําการไกลเกล่ีย โดยกอนเร่ิมเจรจาของคูความศูนยไกลเกล่ียตองใหคูความ ผูประนีประนอม        
เจาหนาท่ีศูนยไกลเกล่ีย และบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกคนท่ีอยูในหองไกลเกล่ียลงลายมือช่ือในหนังสือ 
ตกลงเขาสูระบบไกลเกล่ียและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 (หนังสือดังกลาวไดรวมไวในสํานวน
ไกลเกล่ียตั้งแตเร่ิมต้ังสํานวนไกลเกล่ียข้ึนแลว) ท้ังนี้ เปนไปตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ 18 กอนเร่ิม           
การ ไกลเกล่ียใหผูประนีประนอมจัดใหคูความลงลายมือช่ือตกลงเขาสูระบบการไกลเกล่ียและ
ยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนลายลักษณอักษร”  
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 - หลังจากคูความ ผูประนีประนอม เจาหนาท่ีศูนยไกลเกล่ีย และบุคคลท่ีเกี่ยวของทุก
ฝายลงลายมือช่ือในหนังสือดังกลาวนั้นแลว ใหเร่ิมเจรจาไกลเกล่ีย โดยผูประนีประนอมเร่ิมตนจาก
การแนะนําตนเองกอนเทาท่ีจําเปนส้ันๆ ใหคูความทราบวาผูประนีประนอมไมมีสวนเกี่ยวของกับ              
คูความฝายใดท้ังส้ิน เพื่อยืนยันถึงความเปนกลางและมีบรรยากาศท่ีดีในการไกลเกล่ีย จากนั้นให         
คูความแตละฝายทําการแนะนําฝายตนเองดวยเพื่อความสะดวกในการเจรจาท่ีเปนกันเองมากข้ึน        
ซ่ึงในขณะท่ีผูประนีประนอมทําการไกลเกล่ีย เจาหนาที่ศูนยไกลเกล่ียตองเตรียมรายงานกระบวน
พิจารณาช้ันไกลเกล่ียเพ่ือใหผูประนีประนอมบันทึกการประชุมพอสังเขปตามระเบียบศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ 23 
กระบวนการไกลเกล่ียใหดําเนินการเปนการลับ โดยไมมีการบันทึกรายละเอียดของการไกลเกล่ียไว 
ไมวาบันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกในรูปแบบของการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน เวนแตคูความจะตกลงกันใหบันทึกการดําเนินการไกลเกล่ีย
ท้ังหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง โดยคูความเปนผูออกคาใชจายก็ได”  
 ผูประนีประนอมจะบันทึกในรายงานการประชุมไวเพียงคราวๆหรือโดยยอเทานั้นจะไม
บันทึกในรายละเอียดทุกประเด็นในการไกลเกล่ียท้ังนี้ก็เพื่อเปนการรักษาความลับใหแกคูความ   
เวนแตคูความทุกฝายจะไดตกลงกันใหบันทึกในรายละเอียด 
 รายงานกระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ียท่ีแนบไปกับรายงานเจาหนาท่ีในขอ 2 และขอ 3 
ใหรวมไวในสํานวนหลักตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง     
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ 30 …เวนแตรายงานกระบวนพิจารณาชั้นไกลเกล่ีย
ฉบับท่ีสงสํานวนหลักคืน ใหรวมเก็บไวในสํานวนหลัก” 
  - เม่ือดําเนินการไกลเกล่ียแลวเสร็จไมวาคูความจะตกลงกันไดหรือไมก็ตาม ใหออก
หมายเลขคดีแดงในสํานวนไกลเกล่ีย โดยใชอักษรยอวา ก. นําหนาเลขคดี ตามระเบียบศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545    “ขอ 14 ..… 
  เม่ือดําเนินการไกลเกล่ียเสร็จ ไมวาคูความจะตกลงกันไดหรือไมก็ตาม ใหออกหมายเลข
คดีแดง โดยใชอักษรยอ ก. นําหนาเลขคดี…”   
 - กรณีศาลมีคําส่ังหรือมีคําพิพากษาตามยอมแลว ใหนําสํานวนหลักออกหมายเลขคดี
แดง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง “มาตรา 51 ใหเปนหนาท่ีของศาลท่ีจะปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1)   …. 
 (2) ลงทะเบียนคําพิพากษา หรือคําส่ังช้ีขาดคดีท้ังหมดของศาลในสารบบ        
คําพิพากษา 
 (3)   …”  
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 -  บันทึกผลการไกลเกล่ียในระบบบริหารสํานวนของศาลฯ 
 -  ข้ันตอนสุดทายใหปลดสํานวนไกลเกล่ียออกจากสํานวนหลัก สงสํานวนหลักไปยัง
งานตางๆ เพื่อดําเนินการตอไปในสวนท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.  สงคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลในวันนัดพรอมและหรือชี้สองสถาน หรือนัด
สืบพยาน  
 ตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง  วาดวย              
การไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2545  
 “ขอ 13 ไมวากระบวนการพิจารณาดําเนินอยูในข้ันใด ผูพิพากษาเจาของสํานวน อธิบดีฯ 
โดยการสมัครใจของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย อาจส่ังใหสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียไดและใน
กรณีเชนวานี้ ผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียตองไมเปนผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือองคคณะ 
ในคดีนั้น เวนแตจะเปนความประสงคของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายท่ีจะใหผูพิพากษาเจาของ
สํานวนหรือองคคณะดังกลาวเปนผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียนั้นได  
 การสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียตามคําขอของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายใหอยูในดุลย
พินิจของผูพิพากษาเจาของสํานวนวาจะอนุญาตหรือไม โดยพิจารณาจากความประสงคท่ีแทจริงของ
คูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย และความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลในการระงับขอพิพาท 
 ในกรณีที่คูความที่เกี่ยวของทุกฝายประสงคใหมีการสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกลี่ย
แตผูพิพากษาเจาของสะนวนเห็นวาไมควรอนุญาต ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนปรึกษาอธิบดี
กอนมีคําส่ัง 
  ในกรณีท่ีคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายประสงคใหนําคดีท่ีเคยไกลเกล่ียมาแลวไกลเกล่ียใหม 
แตผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาไมควรอนุญาต ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนปรึกษาอธิบดีกอนมี
คําส่ังเชนกัน และหากผูพิพากษาเจาของสํานวนกับอธิบดีเห็นพองตองกันวา สมควรใหดําเนินการ
ไกลเกล่ียใหม ก็ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนส่ังอนุญาต ท้ังนี้ คณะไกลเกล่ียใหมซ่ึงอธิบดีจะ
มอบหมายใหดําเนินการไกลเกล่ียตามระเบียบขอ 7 ตองมิใชคณะเดิมท่ีเคยดําเนินการไกลเกล่ีย
มาแลว เวนแตคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายประสงคใหคณะไกลเกล่ียเดิมดําเนินการ ไกลเกล่ีย” 
 สําหรับทางปฏิบัติ เม่ือถึงกําหนดวันนัดพรอมและหรือวันช้ีสองสถาน หรือวันนัด
สืบพยาน ตัวความจะมาพบกันโดยตรงท่ีศาล ตัวความในท่ีนี้หมายถึง ตัวโจทก ตัวจําเลย ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจแทนโจทกหรือจําเลย หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทคูความ ศาลจะเปน ผูถามความ
ประสงคของคูความวาตองการเจรจาไกลเกล่ียกันหรือไม หรือคูความแถลงตอศาลวาประสงคท่ีจะ
เจรจาไกลเกล่ียผูพิพากษาเจาของสํานวนจะใชดุลยพินิจวาอนุญาตหรือไม โดยพิจารณาจากความ
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ประสงคท่ีแทจริงของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อไมใหคูความบางคนใชเปนเหตุในการประวิงคดี
ทําใหเกิดความลาชาในกระบวนพิจารณาคดีไดดวย และความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผล
ในการระงับขอพิพาท หากศาลส่ังอนุญาตนิติกรประจําผูพิพากษาเจาของสํานวนตองติดตอ
ประสานงานกับศูนยไกลเกล่ียเพื่อนัดวันไกลเกล่ีย เม่ือไดวันนัดไกลเกล่ียแลว ศาลจดรายงาน
กระบวนพิจารณาสงคดีดังกลาวเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลโดยกําหนดนัดไกลเกล่ียตามวันและ
เวลาท่ีไดนัดมาแลวขางตน ใหนิติกรประจําองคคณะผูพิพากษาสงสํานวนท่ีสงเขาสูระบบไกลเกล่ีย
ของศาลมายังศูนยไกล เก ล่ียเพื่อดํา เนินการต้ังสํานวนไกล เกล่ีย  เสนอทานอธิบดีแตง ต้ัง                     
ผูประนีประนอม ดําเนินการไกลเกล่ียและจนกระท่ังเสร็จกระบวนการไกลเกล่ีย สําหรับข้ันตอนใน
การดําเนินการตั้งสํานวนไกลเกล่ียจนกระท่ังเสร็จกระบวนการไกลเกล่ียในกรณีนี้เหมือนกับใน    
ขอ 1.1  
  3.  สงคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลกอนศาลอานคําพพิากษา 
 ตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการ       
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 ขอ 13 ดังท่ีกลาวมาแลว คูความสามารถขอเขาสูระบบไกลเกล่ียได
แมวาจะสืบพยานของท้ังสองฝายเสร็จเรียบรอยแลวก็ตาม กรณีนี้ในทางปฏิบัติเม่ือศาลสืบพยานของ
คูความทุกฝายเสร็จเรียบรอยแลวศาลจะนัดฟงคําพิพากษาอีกประมาณ 1 เดือนหลังจากสืบพยาน
คูความแลวเสร็จเพื่อพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานและเขียนเรียงคําพิพากษาทําใหยังมีระเวลา
ชวงหนึ่งกอนท่ีจะฟงคําพิพากษา นั้น 
  หากคูความประสงคท่ีจะเจรจาไกลเกล่ียโดยเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล ใหคูความตอง
ทําคําแถลงเสนอตอผูพิพากษาเจาของสํานวน เพื่อขอนําคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลพรอม
กําหนดวันนัดมาในคําแถลงดวยท้ังนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินการไกลเกล่ีย  
  หรือคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายแจงมายังทางโทรศัพทวาประสงคจะเจรจาขอ
สงคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล กรณีคูความท้ังสองฝายแจงมายังศูนยไกลเกล่ียวาประสงคเจรจา
ไกลเกล่ียขอสงคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลมักไมมีปญหาเร่ืองการกําหนดวันนัดไกลเกล่ีย
เนื่องจากคูความมักติดตอประสานงานกันเองจนไดวันนัดไกลเกล่ียแลวจึงติดตอมายังศูนยไกลเกล่ีย
ทําใหสะดวกและรวดเร็ว ในกรณีคูความฝายใดฝายหนึ่งแจงมายังศูนยไกลเกล่ียวาประสงคเจรจา
ไกลเกล่ียขอสงคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล ศูนยไกลเกล่ียจะทําการติดตอคูความอีกฝายหนึ่ง
โดยเร็วเพื่อกําหนดวันนัดไกลเกล่ียท่ีคูความมีวันวางตรงกัน 
  การสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียตามคําแถลงหรือคูความแจงมายังศูนยไกลเกล่ียของ
ศาลดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของผูพิพากษาเจาของสํานวนวาจะอนุญาตหรือไม หากศาลส่ัง
อนุญาตศูนยไกลเกล่ียตองดําเนินการต้ังสํานวนไกลเกล่ีย เสนอทานอธิบดีแตงตั้งผูประนีประนอม 
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ดําเนินการไกลเกล่ีย และจนกระท่ังเสร็จกระบวนการไกลเกล่ีย สําหรับข้ันตอนในการดําเนินการต้ัง
สํานวนไกลเกล่ียจนกระท่ังเสร็จกระบวนการไกลเกล่ียในกรณีนี้เมือนเชนเดียวกับหัวขอ 1.1  
 

4.2.1.5 ประเภทคดีท่ีไกลเกล่ียไดในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง 
 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง เปนศาลชํานัญพิเศษเพื่อ
พิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวยคดีแพงและคดีอาญาท่ี
มีขอพิพาทกับลักษณะคดีแตกตางจากคดีแพงและคดีอาญาโดยท่ัวไป และเปนคดีท่ีมีความยุงยาก
ซับซอน คดีท่ีศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางมีอํานาจพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ.2539 “มาตรา 7 ศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปนี้ 
 (1)   คดีอาญาเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบัตร 
 (2)   คดีอาญาเก่ียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ถึง
มาตรา 275 
 (3)  คดีแพงเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตาม
สัญญาถายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 
 (4)  คดีแพงอันเนื่องมาจากการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
271 ถึงมาตรา 275 
 (5)  คดีแพงเกี่ยวกับการซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินคา หรือตราสารการเงินระหวาง
ประเทศ หรือการใหบริการระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ การประกันภัยและนิติกรรม
อ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่อง 
 (6)  คดีแพงเกี่ยวกับเลตเตอริออฟเครดิตท่ีออกเกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมตาม (5) 
การสงเงินเขามาในราชอาณาจักรหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสตรีซีท รวมท้ังการประกัน
เกี่ยวกับกิจการดังกลาว 
 (7)   คดีแพงเกีย่วกับการกกัเรือ 
 (8)  คดีแพงเกี่ยวกับการทุมตลาด และการอุดหนุนสินคา หรือการใหบริการจาก
ตางประเทศ 

DPU



 78 

 (9)  คดีแพงหรือคดีอาญาท่ีเกี่ยวกับขอพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การ
คนพบทางวิทยาศาสตร ช่ือทางการคา ช่ือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงถึงแหลงกําเนิดของสินคา ความลับ
ทางการคา และการคุมครองพันธุพืช 
 (10) คดีแพงหรือคดีอาญาท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 (11)  คดีแพงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับขอพิพาทตาม (3) ถึง (10) 
 ดังนั้นคดีทุกประเภทคดีท่ีฟองยังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง สามารถท่ีจะทําการไกลเกล่ียไดท้ังส้ิน ยกเวนความผิดคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ถึงมาตรา 275 ซ่ึงเปนความผิดตอสาธารณชน เปนความผิด
อาญาแผนดินจึงทําใหไมสามารถไกลเกล่ียไดหรือทําสัญญาประนีประนอมยอมความได โดยผล
ของกฎหมาย 

     
4.2.1.6  ขั้นตอนการไกลเกล่ีย 48 

การไกลเกล่ียท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองใชหลักการไกลเกล่ีย หลักจิตวิทยาและการเจรจา
ตอรองโดยใชวาทศิลปซ่ึงจะแตกตางกันไปตามรูปคดีและอุปนิสัยใจคอของคูพิพาทรวมทั้งปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเชน ภาวะเศรษฐกิจของคูพิพาท ดังนั้นจึงไมมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีแนนอน
ตายตัว อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติข้ันตอนท่ีเปนท่ีนิยมกันท่ัวไปท้ังคดีท่ีเปนขอพิพาทท้ังใน
ประเทศและระหวางประเทศ พอสรุปได 5 ข้ันตอนดังนี้ 
  1.  การเปดประชุมไกลเกล่ียนัดแรก   

 การไกลเกล่ียจะประสบผลสําเร็จหรือไมก็ข้ึนอยูกับการไกลเกล่ียนัดแรกวาจะเร่ิมตน
ไดดวยดีหรือไม หากสามารถเร่ิมตนไดดวยดีสามารถอธิบายใหคูพิพาทเขาใจและมองเห็น
ประโยชนในการที่จะรวมกันแกไขปญหาแลว ขอพิพาทดังกลาวก็มีแนวโนมวา จะยุติไดเกือบรอย
ละหาสิบแลว ในข้ันตอนนี้มีกิจกรรมท่ีตองทําหลายประการ ไดแก 

-  แนะนําตัวผูไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียจะตองแนะนําตัวเองใหคูพิพาททราบช่ือ ท่ีอยู อาชีพ
พรอมท้ังเปดเผยขอเท็จจริงท่ีอาจทราบกระทบตอความเปนอิสระและความเปนกลาง หรืออาจจะถูก
คัดคานใหคูพิพาททราบ ทําความสนิทสนมคุนเคยเพื่อสรางบรรยากาศในการไกลเกล่ียใหผูเขารวม

                                                           
48 ปรัชญา  อยูประเสริฐ.  (2548). “ขั้นตอนกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท.”  รวมบทความการ         

ไกลเกล่ียและการประนอมขอพิพาทและความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ.  หนา 113-120. 
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ประชุมแนะนําตัว โดยใหแตละฝายแนะนําตัวเพื่อจะไดทําความรูจักสามารถเรียกช่ือไดถูกตอง
ตลอดจนทราบความเก่ียวของและสถานภาพของแตละฝายวาเปนตัวความหรือผูแทนซ่ึงมีอํานาจ    
ตัดสินใจในการเจรจามากนอยเพียงใด 

- ผูไกลเกล่ียจะตองตรวจสอบผูเขารวมประชุมวาไดรับมอบอํานาจมาถูกตองและมี
อํานาจตัดสินใจหรือไมเพื่อใหการเจรจาและการตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความเปนไป
โดยชอบกฎหมายและมีผลบังคับใชไดเม่ือเห็นวาชอบแลวก็ดําเนินการใหคูพิพาทลงนามในหนังสือ
ยินยอมใหไกลเกล่ีย ควรใหคูพิพาทลงนามตกลงยินยอมใหไกลเกล่ียและรับวาจะไมนําขอเท็จจริงท่ี
ไดจากการไกลเกล่ียไปใชในช้ันอนุญาโตตุลาการหรือในช้ันศาล เพื่อรักษาความลับของคูพิพาท
และใหคูพิพาทเกิดความมั่นใจและไววางใจในการท่ีจะเปดเผยขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของอันจะนําไปสู
ความสําเร็จในการไกลเกล่ีย 

- อธิบายใหคูพิพาททราบถึงขอดีและประโยชนของการไกลเกล่ียวาจะเปนประโยชน
อยางไรโดยใหคูพิพาทมองหรือพิจารณาถึงประโยชนรวมกันของท้ังสองฝายและแจงขอบเขต
อํานาจของผูไกลเกล่ียวาเปนคนกลางท่ีเขามาประสานในการเจรจา ไมมีอํานาจในการทําคําช้ีขาด
หรือบังคับใหคูพิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความได ผูไกลเกล่ียจะตองกําหนดกฎเกณฑใน
กระบวนการไกลเกล่ีย โดยทําความเขาใจและตกลงกฎขอบังคับตลอดจนวิธีปฏิบัติตนของแตละ
ฝาย เชน กําหนดใหฝายใดพูดกอนขณะที่อีกฝายพูดใหอีกฝายฟงโดยไมโตแยงหรือขัดจังหวะเม่ือ          
ผูไกลเกล่ียอนุญาตใหพูดจึงพูดได 

-   ผูไกลเกล่ียจะตองแจงใหคูพิพาททราบถึงความเปนกลางของผูไกลเกล่ียวาเปนคน
กลางท่ีเปนอิสระ ไมไดเปนผูแทนหรือเกี่ยวของกับฝายใดและแมวาจะมีการประชุมกับฝายใดแต
เพียงฝายเดียวบางจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนอิสระและเปนกลาง และแจงใหคูพิพาททราบวา
กระบวนการไกลเกล่ียเปนความลับ อนุญาตใหผูเกี่ยวของอันไดแก คูความ ผูแทนหรือผูรับมอบ
อํานาจหรือ บุคคลท่ีคูพิพาทยินยอมใหเขารวมเทานั้น ขอมูล ขอเท็จจริง เอกสารตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ
ไมสามารถนําไปเปดเผยได และไมสามารถนําไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวน
พิจารณาช้ันอนุญาโตตุลาการหรือช้ันศาลได เพื่อใหคูพิพาทเกิดความเช่ือถือและม่ันใจในการท่ีจะ
เปดเผยขอมูลและขอเท็จจริงในการเจรจาอันจะนําไปสูความสําเร็จในการไกลเกล่ีย นอกจากนี้ควร
ใหคูพิพาททีละฝายโดยพยายามใหคูพิพาทเห็นชอบหรือตกลงดวยและจะเปนการดีอยางยิ่งท่ี
คูพิพาทรองขอใหมีการประชุมฝายเดียว และประการสุดทายท่ีสําคัญที่สุดผูไกลเกล่ียจะตองอธิบาย
ใหคูพิพาทเห็นตระหนักวา การไกลเกล่ียเปนการแกไขปญหารวมกัน ซ่ึงจะตองมีการลดหยอน 
ผอนปรนโดยลดทิฐิใหแกกันไมมุงแตเอาชนะกัน 
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 2.  การคนหาประเด็นขอพิพาทและความตองการของคูพิพาท 
ผูไกลเกล่ียจะตองใหคูพิพาทเสนอขอเท็จจริงและเร่ืองราวและขอเรียกรองโดยยอ

เพื่อท่ีจะเปนแนวทางในการที่จะทราบถึงความตองการและขอเรียกรองตลอดจนส่ิงท่ีคูพิพาท       
แตละฝายจะยอมรับไดในข้ันตอนแรกของการไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียจะตองกระตุนใหทุกฝายไดพูด
และเสนอขอเท็จจริงใหมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเปดโอกาสใหทุกฝายไดพูดอยางเทาเทียม
กัน เนื่องจากสวนใหญในระยะแรกของการไกลเกล่ียคูพิพาทตางฝายตางจะสงวนทาทีไมยอมเปน
ฝายยื่นขอเสนอกอนเนื่องจากเกรงวา จะไดรับนอยเกินไปกวาท่ีอีกฝายจะใหหรือเสนอมากเกินไป
กวาท่ีอีกฝายประสงคจะเรียกรอง 

ผูไกลเกล่ียจะเปนผูรับฟงและรวบรวมขอเท็จจริงใหมากท่ีสุด ผูไกลเกล่ียจะตองเปน  
นักฟงและจับประเด็นที่ดีรวบรวมขอเท็จจริงใหมากท่ีสุดตอนใดเกิดความสงสัยใหสอบถามคูพพิาท
ใหไดความกระจาง ใหแตละฝายอธิบายขอสงสัยที่ เกิดข้ึนใหกระจางโดยจําแนกจุดยืนและ       
ความตองการของแตละฝายวามีความตองการอะไรบาง และยอมลดหยอนผอนปรนกันไดเพียงใด       
เพื่อทราบจุดตางของแตละฝาย 

3.   การตรวจสอบประเด็นขอพิพาทในการประชุมฝายเดียว 
เม่ือผูไกลเกล่ียพิจารณาวาควรจะไดมีการประชุมฝายเดียวแยกจากกันควรสอบถาม

ความยีนยอมของคูพิพาท และจะใชเม่ือพิจารณาเห็นวาจําเปนเทานั้น โดยจะตองระมัดระวังในการ
ใชคําพูดและการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับของฝายใดฝายหนึ่ง ในการแยกประชุมฝายเดียว         
ผูไกลเกล่ียจะตองช้ีแจงใหคูพิพาทม่ันใจในความเปนกลางของผูไกลเกล่ียวาการประชุมฝายเดยีวนัน้
ผูไกลเกล่ียก็ยังคงเปนกลางและเปนอิสระอยู ขอมูลท่ีไดจากแตละฝายในการประชุมฝายเดียว
จะตองเก็บเปน    ความลับ เวนแตคูความยินยอมใหเปดเผย คําพูดท่ีแตละฝายหนึ่งพูดถึงอีกฝายหน่ึง
ในทางไมดี อันอาจจะกอใหเกิดความขุนเคืองใจกันนั้น ไมควรจะเลาตอใหอีกฝายหนึ่งฟง 

ผูไกลเกล่ียจะตองทําความเขาใจถึงความตองการอันแทจริงของคูพิพาทวามีความ
ประสงคอะไรและขอเรียกรองท่ีเรียกจะลดหยอนไดมากท่ีสุดเพียงใดและอีกฝายจะชําระใหไดมาก   
ท่ีสุดเพียงใด ขอใดสามารถท่ีจะสละหรือลดลงไดบางหรือไม จากน้ันผูไกลเกล่ียจะเปนผูสงผาน     
ขอมูลท่ีคูพิพาทยินยอมใหเปดเผยแกอีกฝาย ขอมูลใดท่ีสามารถจะเปดเผยไดใหสงอีกฝายทราบและ
นําขอมูลมาเชื่อมโยงหาความเปนไปไดในการตกลงกันโดยกระตุนคูพิพาทใหเกิดความพยายามท่ี
จะตกลงกัน 

4.  การแกปญหาขอขัดแยงในประเด็นพิพาท 
ภายหลังจากมีการประชุมฝายเดียวผูไกลเกล่ียจะตองสรุปประเด็นท้ังหมดท้ังประเด็น

หลักหรือประเด็นยอย วามีประเด็นขอพิพาทมากนอยเพียงใดประเด็นใด  คูพิพาทรับกันไดก็        
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ตัดออกไป เพื่อทําใหประเด็นแตกตางใหแคบลง นอกจากนี้ผูไกลเกล่ียจะตองเสนอทางเลือกท่ี
เปนไปไดแกคูพิพาท โดยหาทางเลือกหลายๆ ทางที่มีทางเปนไปไดมากท่ีสุดใหแกคูพิพาท         
เชน   ในกรณีพิพาทในเร่ืองสัญญากูยืม อาจจะเสนอแนวทางในการผอนชําระเปนรายเดือน         
พักดอกเบ้ียไวกอน ขยายเวลาการชําระนี้  ปรับหนี้ระยะส้ันเปนระยะยาว ชําระหนี้ดวยหลักทรัพย  
ท่ีเปนประกัน ใชหลักทรัพยอ่ืนตีใชหนี้เชน บาน ท่ีดิน แปลงหน้ีเปนทุน 

ในการไกลเกล่ียใหผูไกลเกล่ียขจัดทางเลือกท่ีคูพิพาทรับไมไดออกไปเชน กรณีกูยืมเงิน
ธนาคารเจาหนี้มักจะไมลดเงินท่ีกู การตอรองขอลดตนเงินจึงตองตัดออกไปแลวหาแนวทางอ่ืน
แทนเชน ขยายระยะเวลาชําระหน้ีโดยในระยะแรกชําระหนี้นอยกอนแลวคอยๆ เพิ่มข้ึนในระยะ
หลัง ผูไกลเกล่ียจะตองหาจุดยืนของแตละฝายวาตองการอะไรแลวแกไขใหมาพบกัน ใชแรงกดดัน
ใหตกลงกัน โดยชี้แจงใหพิจารณาถึงผลดีผลเสียและความยุงยาก อันจะเกิดข้ึนตลอดเวลาและ
คาใชจายท่ีจะตองเสียไป เม่ือเทียบกับความแตกตางในจํานวนทรัพยสินหรือเงินท่ีโตแยงกันอยู 

5.  การจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ภายหลังจากท่ีคูพิพาทสามารถตกลงกันไดและผูไกลเกล่ียเห็นวาไมขัดตอกฎหมายแลว

ควรจะรีบดําเนินการรางสัญญาประนีประนอมยอมความใหเปนไปตามท่ีคูพิพาทตกลงกันและ     
ใหมีผลบังคับไดใหคูพิพาทหรือผูแทนท่ีมีอํานาจลงนามใหมีผลผูกพันเนื่องจากหากท้ิงระยะเวลาให
เนิ่นนานออกไปแลวคูพิพาทอาจเปล่ียนใจได 

ในการรางสัญญาประนีประนอมยอมความน้ัน ผูไกลเกล่ียอาจใหคูพิพาทใสเนื้อหา
ขอตกลงเอง หรือชวยรางตามเน้ือหาที่คูพิพาทตองการ จากนั้นตรวจสอบทบทวนขอตกลงให
ถูกตองครบถวน และไมขัดตอกฎหมายเมื่อเห็นวาถูกตองแลวก็อานใหคูพิพาทฟง ใหคูพิพาทและ
พยานลงลายมือช่ือในตนฉบับ คูฉบับและสําเนา ใหท้ังสองฝายเก็บไวคนละฉบับ 

ความรูและข้ันตอนเบื้องตนเกี่ยวกับการไกลเกล่ียจะเปนแนวทางใหการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูไกลเกล่ียเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดีตอไป  ซ่ึงข้ันตอน
ในการไกลเกล่ียนั้นผูไกลเกล่ียมักจะใชแนวทางนี้ไดทุกศาลไมเฉพาะศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศกลาง 

 
4.2.1.7  การส้ินสุดการไกลเกล่ีย 

 1.  กรณีไกลเกล่ียสําเร็จ 
 -  คูความตกลงกันไดโดยโจทกถอนฟองสวนใหญเปนคดีอาญา 
-   คูความตกลงกันไดโดยทําสัญญาประนีประนอมยอมความและขอใหศาลพิพากษา

ตามยอม  
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กรณีคูความตกลงกันไดโดยโจทกยื่นคํารองขอถอนฟอง คํารองขอถอน คํารองทุกข 
หรือทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ตองชวยคูความรางสัญญาประนีประนอมยอมความหรือถา       
คูความเตรียมสัญญาประนีประนอมยอมความมาพรอมแลวตองชวยผูประนีประนอมตรวจสัญญา      
ดังกลาวในเบื้องตนวาเปนสัญญาท่ีไมขัดตอกฎหมายและมีผลบังคับใชไดผูประนีประนอมตอง         
จดรายงานกระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ียสงสํานวนคืนผูพิพากษาเจาของสํานวนเพื่อใหผูพิพากษา    
เจาของสํานวนมีคําส่ังคํารองหรือมีคําพิพากษาตามยอม ตองทํารายงานเจาหนาท่ีพรอมแนบสัญญา
ประนีประนอมยอมความ คํารองขอถอนฟอง คํารองขอถอนคํารองทุกขแลวแตกรณีและรายงาน
กระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ียแจงใหผูพิพากษาเจาของสํานวนทราบวาคูความตกลงกันไดและมี       
คําส่ังในคํารองดังกลาวหรือมีคําพิพากษาตามยอมตอไป ตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ 26 เม่ือคณะไกลเกล่ีย
ดําเนินการไกลเกล่ียแลวเสร็จ หากการไกลเกล่ียในคดีแพงสําเร็จโดยโจทกถอนฟองหรือมีการทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ หรือคดีอาญาท่ีไกลเกล่ียสําเร็จโดยโจทกหรือผูเสียหายตกลงกับ
จําเลยได แลวโจทกถอนฟองหรือผูเสียหายถอนคํารองทุกข ใหผูประนีประนอมจดรายงานกระบวน
พิจารณาช้ันไกลเกล่ียสงสํานวนคืนใหผูพิพากษาเจาของสํานวนมีคําส่ังหรือคําพิพากษาตามยอม 
สําหรับผูพิพากษาหรือผูพิพากษาสมทบท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนผูประนีประนอมในคดีนั้นอาจไดรับ
มอบหมายใหเปน องคคณะผูพิพากษาท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแทนผูพิพากษาเจาของสํานวน
นั้นก็ได เม่ือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอ่ืนอันมิอาจกาวลวงได  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของอธิบดี
ฯ สวนในกรณีท่ีคณะไกลเกล่ียไมมีผูประนีประนอมท่ีเปนผูพิพากษาสมทบใหผูพิพากษา    เวร
ปฏิบัติการรวมเปนองคคณะดวย…” 
 2.  กรณีไกลเกล่ียไมสําเร็จ 

-   เม่ือคูความตกลงกันไมได ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามปกติ 
-   เม่ือคูความฝายใดฝายหนึ่งถอนตัวจากการไกลเกล่ีย 
-   เม่ือคูความตกลงท่ีจะระงับขอพิพาทบางสวนหรือตกลงกันรับขอเท็จจริงบางประการ

ได 
-  เม่ือผูประนีประนอมเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติไดดวยวิธีการไกลเกล่ีย หรือ

การไกลเกล่ียไมเปนประโยชนแหงคดีอีกตอไป 
- เม่ือกระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุดใหผูประนีประนอมแจงผลของการไกลเกล่ียให        

ผูพิพากษาเจาของสํานวนทราบโดยเร็ว 
- เม่ือกระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุดลง ไมวาดวยประการใดก็ตามทําใหมีผลถึงอายุความ

ในการดําเนินคดีหรือในการฟองคดีนั้นๆ เร่ิมนับตอจากที่สะดุดหยุดอยู 
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4.3    แนวปฏบิัติในการทําสญัญาประนีประนอมยอมความเพื่อมีคําพพิากษาตามยอม 
 

4.3.1   การทําสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อมีคําพิพากษาตามยอมในศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
 ขอพิจารณาระหวางการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ49 
 1. ผูทําสัญญาประนีประนอมยอมความตองเปนคูความและอยาทําสัญญาโดยบังคับไป
ถึงบุคคลภายนอก ถาจะใหผูกพันบุคคลภายนอกก็สามารถทําได เชน  
 -   ใหบุคคลภายนอกเขามาเปนคูความในคดีดวยการรองสอด 
 - ใหบุคคลภายนอกเขาทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 27450 ซ่ึงหากมีการผิดสัญญาก็จะบังคับคดีเอาแกผูคํ้าประกัน
ได โดยไมตองฟองผูคํ้าประกันเปนคดีใหม 
 2.  ตองตรวจเรื่องอํานาจการยอม เชน 
 - กรณีทนายความหรือผูรับมอบอํานาจเปนผูทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
ตองตรวจดูใบแตงทนายความหรือหนังสือมอบอํานาจวาระบุใหมีอํานาจทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความแลว สัญญาประนีประนอมยอมความนั้นยอมจะไมผูกพันตัวความ 
 - กรณีนิติบุคคลทําสัญญาประนีประนอมยอมความตองตรวจดูอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลและกรณีนิติ บุคคลแตงทนายความหรือมอบอํานาจใหบุคคลมาทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความตองตรวจดูอํานาจกระทําการแทนบุคคลผูกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น
เชนกัน 
 - กรณีผูเยาวหรือคนไรความสามารถเปนคูความ ผูแทนโดยชอบธรรม หรือ            
ผูอนุบาลจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน ตามประมวล 
 
 

                                                           
49 โชติชวง  ทัพวงศ.  (2548).  “แนวปฎิบัติบางประการเก่ียวกับการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ

และการพิพากษาตามยอม.” ใน  รวมบทความ การไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทและความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ.   หนา 65–71. 

50 มาตรา 274  บัญญัติวา “ถาบุคคลใดๆ ไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลโดยทําหนังสือประกันหรือโดยวิธี
อื่นๆ เพ่ือการชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล หรือแตสวนใดสวนหน่ึงแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน       
คําพิพากษาหรือคําสั่งเชนวาน้ันยอมใชบังคับแกการประกันน้ันไดโดยไมตองฟองผูค้ําประกันใหม” 
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กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1574,1598/3 และ 1598/1851 
 - กรณีคนเสมือนไรความสามารถเปนคูความ ผูพิทักษไมมีอํานาจทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความแทน แตคนเสมือนไรความสามารถทําไดเองโดยตองไดรับความยินยอม
จากผูพิทักษตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 35 52  ไมมีอํานาจทําโดยลําพัง 
 - กรณีท่ีคูความถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยช่ัวคราวหรือเด็ดขาดอํานาจการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความตกอยูแก เจ าพนักงานพิ ทักษ  คูความจึงไม มี อํานาจทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  
 3.  ควรใหคูความลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความใหเรียบรอยกอน
ศาลอานรายงานกระบวนพิจารณา เหตุผล คือ เพื่อปองกันไมใหคูความลืมลงลายมือชื่อหรือ    
เปล่ียนใจ 
 ขอสังเกต ในกรณีท่ีคูความตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันแลวแตตอมาอีก
ฝายไมยอมลงลายมือชื่อแมศาลจะจดแจงท่ีไมยอมลงช่ือไวในรายงานกระบวนพิจารณาแลว
พิพากษาตามยอมนั้นก็ไมชอบ ศาลสูงตองเพิกถอน (ฎีกาที่195/2521) 
 4. ในรายงานกระบวนพิจารณาศาลนาจะจดโดยระบุขอความดวยวา “ไดอานสัญญา
ประนีประนอมยอมความใหคูความฟงแลว คูความรับวาตรงตามเจตนา” ในกรณีนี้สวนใหญจะไม
คอยไดปฏิบัติกัน แตถาทําไดก็จะทําใหการทําสัญญาประนีประนอมยอมความสมบูรณยิ่งข้ึน 

                                                           
51 มาตรา1574  บัญญัติวา “นิติกรรมใดอันเก่ียวกับทรัพยสินของผูเยาวดังตอไปน้ี ผูใชอํานาจปกครองจะ

กระทํามิได เวนแตศาลจะอนุญาต 
(1)… 
(12) ประนีประนอมยอมความ” 

มาตรา1598/3 บญัญัติวา “ผูปกครองเปนผูแทนโดยชอบธรรมของผูอยูในปกครอง 
ใหนํามาตรา 1570  มาตรา 1571  มาตรา 1572  มาตรา 1574  มาตรา 1575  มาตรา 1576 และมาตรา 1577 

มาใชบังคับแกผูปกครองและผูอยูในปกครองโดยอนุโลม” 
มาตรา1598/18 บัญญัติวา  “ในกรณีบิดามารดาเปนผูอนุบาลบุตร ถาบุตรน้ันยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหนํา

บทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูใชอํานาจปกครองมาบังคับใชโดยอนุโลม แตถาบุตรน้ันบรรลุนิติภาวะแลว 
ใหนําบทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูใชอํานาจปกครองมาบังคับใชโดยอนุโลม เวนแตสิทธิตามมาตรา 
1567(2)และ(3) ” 

52 มาตรา 35 บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูพิทักษไมยินยอมใหคนเสมือนไรความสามารถกระทําการอยางหน่ึง
อยางใดตาม มาตรา 34  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อคนเสมือนไรความสามารถรองขอ ศาลจะมีคําสั่ง
อนุญาตใหกระทําการน้ัน โดยไมตองรับความยินยอมจากผูพิทักษก็ได ถาการน้ันจะเปนคุณประโยชนแกคน
เสมือนไรความสามารถ” 
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 5. ในกรณีท่ีแกไขสัญญาประนีประนอมยอมความ เชน การเปล่ียนแปลงยอด จํานวน
หนี้ เปล่ียนวันชําระหนี้ หรือมีขูดลบตกเติมแกไข จะตองใหคูความทุกฝายลงลายมือช่ือกํากับไวทุก
จุดเพื่อกันไวมิใหเกิดจุดออนท่ีคูความจะมาโตแยงไดในภายหลัง 

6.   คูความตกลงกันเกินคําขอ หรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟองได แตตองตกลงกันใน
ประเด็นแหงคดี หรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นแหงคดี 

7. เม่ือคูความแถลงรวมกันวาคดีตกลงกันไดแลว ขอใหศาลทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความและพิพากษาตามยอมให หากมีคําคูความ เชน คําใหการของจําเลยหรือ คําแถลงของ
จําเลยอยูในสํานวน ก็ไมมีความจําเปนใดที่ศาลจะตองมีคําส่ังรับพิจารณาตอไป โดยศาลจะทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความและพิพากษาไปตามยอมไดเลย 

8. คูความสามารถตกลงคาทนายความในสัญญาประนีประนอมยอมความมากนอย
เทาใดก็ได โดยจะตกลงเร่ืองคาทนายความสูงกวาท่ีกําหนดไวในตารางทายของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงก็ได 

9. กรณีจําเลยหลายคน และบางคนยอมไดแตบางคนไมยอม ศาลทํายอมเฉพาะ         
คูความบางคนท่ียอมนั้นได เชน 
 -  กรณีจําเลยบางคนยอม บางคนไมยอม โจทกอาจถอนฟองจําเลยคนท่ีไมยอมแลว
ทํายอมเฉพาะกับจําเลยท่ียอมก็ได 
 - กรณีจําเลยบางคนยอม บางคนไมยอม และโจทกไมยอมถอนฟองจําเลยคนท่ี    
ไมยอมแตจะดําเนอนกระบวนพิจารณาตอไป ศาลก็ทํายอมใหเฉพาะจําเลยคนท่ียอมไดแลวดําเนิน
กระบวนพิจารณาตอไปสําหรับจําเลยคนที่ไมยอม และเม่ือเสร็จการพิจารณาแลวจึงพิพากษาไป
พรอมกัน 
 สําหรับวิธีปฏิบัติตามกรณีหลังนี้คือ 
 (1)  จําเลยคนใดยอมก็ทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทกกับจําเลยคน
นั้นไวเลย แตศาลจะยังไมพิพากษาตามยอม แลวรวมสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไวใน
สํานวน 
 (2)  ศาลจะจดรายงานกระบวนพิจารณาไวโดยใหไดใจความสําคัญวาจําเลยคนใด
ยอมหรือไมยอมและคนใดทําสัญญาประนีประนอมยอมความไว แตยังไมไดมีคําพิพากษาสําหรับ
จําเลยคนนั้น คงรอไวพิพากษาตามยอมพรอมกับคําพิพากษาสําหรับจําเลยท่ีไมยอมตามกระบวน
พิจารณาปกติ โดยจดรายงานกระบวนพิจารณาในสวนทําสัญญาประนีประนอมยอมความเสร็จแลว 
ก็ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตอสําหรับจําเลยท่ีไมยอม 
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 (3) เม่ือสืบพยานของโจทกและจําเลยท่ีไมยอมเสร็จแลว จึงมีคําพิพากษาพรอมกัน
ในคําพิพากษาฉบับเดียวกัน 
 ขอสังเกต บางคร้ังเม่ือศาลทํายอมสําหรับจําเลยบางคนแลว โจทกไดขอคืนคาข้ึนศาลมา
เลย กรณีเชนนี้เห็นวา ถาหนี้ตามฟองเปนกรณีท่ีไมอาจแบงแยกกันไดก็จะคืนคาข้ึนศาลใหแกโจทก
ไมได คงตองส่ังในคําพิพากษาแตเฉพาะสวนความรับผิดในเร่ืองคาฤชาธรรมเนียมของจําเลยแตละ
คนแยกกันเทานั้น 
 

4.3.2   การทําสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อมีคําพิพากษาตามยอมในช้ันศาลฎีกา 
  กรณีทําสัญญาประนีประนอมยอมความในช้ันอุทธรณหรือฎีกาแยกเปน 2 กรณ ี

 1. กรณีคูความทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลวนํามายื่นตอศาลช้ันตน                
ผูพิพากษาศาลชั้นตนจะออกนั่งพิจารณาสอบถามคูความแลวใหลงลายม่ือช่ือไวใน

สัญญาประนีประนอมยอมความตอหนา แลวผูพิพากษาในศาลชั้นตนจึงลงลายม่ือช่ือตอทายตาม
แบบพิมพสัญญาประนีประนอมยอมความ แลวจดรายงานกระบวนพิจารณาใหสงสัญญา
ประนีประนอมยอมความพรอมรายงานกระบวนพิจารณาไปศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาเพื่อเพื่อ
ดําเนินการและมีคําพิพากษาตามยอมตอไป 

 2.   คูความจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาก็ได 
 โดยคูความสามารถตกลงกันทําสัญญาประนีประนอมยอมความและยื่นคํารองขอใหทํา

คําพิพากษาตามยอม ไดโดยตรงท่ีศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ ซ่ึงในกรณีของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศนั้น เปนศาลชํานัญพิเศษ พิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะ คดีท่ีเกี่ยวกับศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศเทานั้น และมีเขตอํานาจศาลท่ัวราชอาณาจักร ฉะนั้นคดีท่ีมีการอุทธรณ
จึงตองอุทธรณไปยังศาลฎีกาโดยตรงซ่ึงถือเปนท่ีสุดและทําใหคดีถึงท่ีสุด ดังนั้นการท่ีคูความยื่นคํา
รองขอใหทําศาลคําพิพากษาตามยอมจึงตองยื่นคํารองขอโดยตรงตอศาลฎีกา 

 
4.3.3  สถิติคดไีกลเกล่ียในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง  

สถิติคดีตั้งแต ป พ.ศ.2541 ถึงปพ.ศ.2548 โดยแยกเปนประเภทคดีท้ังคดีแพง คดีอาญาท่ี
สามารถไกลเกล่ียไดในศาลฯเทียบเปนคดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลฯและคดีท่ีไกลเกล่ียสําเร็จ
คิดเปนอัตรารอยละ โดยไดจัดเรียงลําดับเปนปกอนหลัง เพื่อความสะดวกในการศึกษาคนควาตอไป 
(ปรากฏตามตารางสถิติคดีในภาคผนวก) 
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บทวิเคราะห 
จากตารางสถิติคดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศกลาง นั้น จะเห็นวา 
1.ประเภทคดีท่ีสูระบบไกลเกล่ียของศาลไดแยกใหเห็นเปนเร่ืองๆที่ เขามา         

ไกลเกล่ียและไกลเกล่ียสําเร็จเปนจํานวนท้ังส้ินในแตละปตั้งแตป พ.ศ.2541 - พ.ศ.2548 เพื่อความ
สะดวกในการศึกษาคนควาตอไป 

 2. จากการแยกประเภทคดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียนั้นจะเห็นวาทุกคดีท่ีสามารถเขา
สูระบบไกลเกล่ียไดท้ังส้ินและคดีในแตละประเภทเม่ือศึกษาจากสถิติแลวเห็นวาสามารถตกลงกัน
ไดเกือบทุกประเภทคดี  

 3. คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียสูงสุดคือ คดีละเมิดเคร่ืองหมายการคาและมีจํานวนคดี
ที่ไกลเกล่ียสําเร็จเม่ือเทียบเปนอัตราสวนแลวประมาณรอยละ 30 ซ่ึงเปนปริมาณท่ีสูงพอสมควร 

 4. คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียลําดับรองคือ การขนสงระหวางประเทศทางอ่ืน และมี    
จํานวนคดีท่ีไกลเกล่ียสําเร็จสูงสุด ซ่ึงเม่ือเทียบเปนอัตราสวนแลวประมาณรอยละ 40  ซ่ึงเปน
ปริมาณท่ีสูงท่ีสุด 

 5. คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียลําดับรองคือ คดีการรับขนทางทะเล และมีจํานวนคดี
ท่ีไกลเกล่ียสําเร็จสูงรองลงมาเปนลําดับท่ี 1และเม่ือเทียบเปนอัตราสวนแลวประมาณรอยละ 37         
ซ่ึงเปนปริมาณท่ีสูงเชนกัน 

 6. คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียลําดับรองคือ คดีซ้ือขายระหวางประเทศ และมีจํานวน   
คดีท่ีไกลเกล่ียสําเร็จสูงรองลงมาเปนลําดับท่ี 2 และเม่ือเทียบเปนอัตราสวนแลวประมาณรอยละ 32  
ซ่ึงเปนปริมาณท่ีสูงพอสมควร 

 7. คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียลําดับรองคือ คดีผิดสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และมี   
จํานวนคดีท่ีไกลเกล่ียสําเร็จสูงรองลงมาเปนลําดับท่ี 3และเม่ือเทียบเปนอัตราสวนแลวประมาณ 
รอยละ 23  ซ่ึงเปนปริมาณท่ีสูงเชนกัน 

 8. จากการวิเคราะหสถิติคดีและจัดลําดับประเภทคดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียสูงและ
ดีท่ีไกลเกล่ียสําเร็จสูงใน 5 อันดับแรกจากประเภทคดีท้ังรวม 22 เร่ืองท่ีเขามาสูระบบไกลเกล่ียของ
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง นั้น โดยเรียงลําดับคดีท่ีมีปริมาณจากมาก
ไปหานอยมีดังนี้  

1.   คดีละเมิดเคร่ืองหมายการคา 
2.   การขนสงระหวางประเทศทางอ่ืน  
3.   คดีการรับขนทางทะเล 
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4.    คดีซ้ือขายระหวางประเทศ 
5.    คดีผิดสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 
6.    คดีเลตเตอรออฟเครดิต,ทรัสตรีซีท 
7.    คดีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
8.    คดีการใหบริการระหวางประเทศเก่ียวกบัการเงิน,เร่ืองอ่ืนๆ 
9.    คดีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ 
10. คดีเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
11. คดีความลับทางการคา 
12. คดีละเมิดสิทธิบัตร 
13. คดีผิดสัญญา 
14. คดีเพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมเคร่ืองหมายการคา 
15. คดีเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
16. คดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีกกัเรือ 
17. คดีความผิดเกีย่วกับประมวลกฎหมายอาญา 
18. คดีความผิดเกีย่วกับ พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2535 
19. คดีความผิดเกีย่วกับ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
20. คดีละเมิดช่ือทางการคา 
21. คดีละเมิดอนุสิทธิบัตร 
22. คดีขอใหบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

จากการแบงแยกประเภทคดี ทําใหเห็นวาในคดีบางประเภทควรกําหนดใหเขามา         
สูระบบไกลเกล่ียของศาลไดกอนเขาสูกระบวนพิจารณา เพราะจะเห็นวามีปริมาณคดีท่ีไกลเกล่ีย
สําเร็จสูงมาก เชน ในประเภทคดี 5 อันดับแรก  จึงควรกําหนดใหมีนโยบาย ใหคดีดังกลาวเขาสู
ระบบไกลเกล่ียของศาลกอน คือ  

1.คดีละเมิดเคร่ืองหมายการคา  
2. การขนสงระหวางประเทศทางอ่ืน  
3. คดีการรับขนทางทะเล   
4. คดีซ้ือขายระหวางประเทศ 
5. คดีผิดสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 
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 สวนคดีบางประเภทท่ีมีสถิติการไกลเกล่ียสําเร็จนอยมาก ซ่ึงจะเห็นวาไมมีความจําเปน
ท่ีจะตองกําหนดใหมีนโยบายเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล  กอนเขาสูกระบวนพิจารณาหากคูความ
ไมประสงคขอเขาสูระบบไกลเกล่ีย  เชน  ในประเภทคดี 4  อันดับหลัง  คือ  

1. คดีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
2. คดีละเมิดช่ือทางการคา 
3. คดีละเมิดอนุสิทธิบัตร 
4. คดีขอใหบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

เม่ือศาลทรัพยสินทางปญญาฯ กลาง ไดมีการออกระเบียบวาดวยการไกลเกล่ีย มาบังคับ
ใชแลวจํานวน 3 ฉบับ ตั้งแต พ.ศ. 2541 และปรับปรุงโดยป พ.ศ. 2543 และแกไขลาสุดป พ.ศ. 2545 
เพื่อใหการไกลเกล่ียในศาลเปนไปโดยสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม แตยังเกิดปญหาดานตางในทาง
ปฏิบัติอยูหลายประการดังศึกษามาแลวขางตนนั้น     
 อยางไรก็ตามหากมีการออกกฎหมายท่ีชัดเจนมารับรองกระบวนการไกลเกล่ียโดยตรงเปน
การเฉพาะจะทําใหระบบไกลเกล่ียมีผลดีมากยิ่งข้ึน ในการบังคับใชไดตามกฎหมายและตามความ
ประสงคของคูความท่ีตกลงกันเขาสูระบบไกลเกล่ียและสมเจตนารมณของกฎหมาย 
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บทที่ 5 

วิเคราะหปญหาการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลทรัพยสินทางปญญา 
                     และการคาระหวางประเทศกลาง 
 
5.1.  วิเคราะหอุปสรรคในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 
 5.1.1  เร่ืองการมอบอํานาจของตัวความ 

กรณีท่ีผูมีอํานาจไมสามารถมารวมในการไกลเกล่ียได เนื่องจากตัวความซึ่งเปน
กรรมการผูจัดการอยูตางประเทศหรือตองเดินทางไปตางประเทศเปนการเรงดวนจึงไดทําหนังสือ
รับมอบอํานาจใหตัวแทนซ่ึงอยูในประเทศเปนผูท่ีไมมีอํานาจในการตัดสินใจท่ีแทจริงหรือเปนผูท่ี
ไมมีอํานาจเต็มแตเพียงผูเดียวในการเจรจาเขามาทําการเจราจาไกลเกล่ียกับคูความอีกฝายหนึ่ง     
เม่ือมีขอเสนอที่จะตองตัดสินใจเรงดวนในขณะน้ันไมสามารถกระทําไดโดยพลัน ซ่ึงหากท้ิงชวง
ระยะเวลาไวหรือใหมีการสอบถามกอนตัดสินใจทําสัญญา บางคร้ังอาจทําใหคูกรณีอีกฝายมี    
โอกาสเปล่ียนใจเปล่ียนแปลงขอตกลงเปนอยางอ่ืนไดเชนกันในระหวางท่ีรอคําตอบสุดทายอาจทํา
ใหการไกลเกล่ียยืดเวลาออกไปอีกหรือบางคดีทําใหไมสามารถตกลงกันไดอีก 

 
 5.1.2   แนวความคิดของคูความ 
 การท่ีคูความทุกฝายหรือบางฝายท่ีไมมีเจตนาท่ีจะยุติขอพิพาทหรือยังไมสามารถที่จะ
ชําระหนี้ไดจะเห็นวากระบวนการไกลเกล่ียท่ีจะมีประโยชนกับฝายตนนั้นเปนเพียงชองทางในการ
ประวิงคดีใหลาชาทําใหเสียเวลาเทานั้น เพื่อจะไดไมตองรับผิดเร็วข้ึนจึงเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย
กอน แตไมมีความประสงคท่ีแทจริงในการเขามาไกลเกล่ีย ทําใหคูกรณีอีกฝายเกิดความเบ้ือหนาย
และไมเขารวมเจรจาไกลเกล่ียดวย ดังนั้นจึงตองหาวิธีการปรับแนวความคิดของคูความที่มีตอ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทใหมดวย 
 
 5.1.3  ความสามารถของผูไกลเกล่ีย 

ผูไกลเกล่ียท่ีข้ึนทะเบียนรายช่ือเปนผูประนีประนอมไวในศาลมีความเช่ียวชาญไมตรง
กับคดีท่ีไดรับมอบหมายใหทําการไกลเกล่ียนั้น เนื่องระบบไกลเกล่ียในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยให 
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เพราะไดมีการกําหนดวันนัดไกลเกล่ียไวลวงหนาแลวจึงสงคดีเขามาสูระบบไกลเกล่ีย หากเปนคดีท่ี
ผูไกลเกล่ียท่ีเช่ียวชาญไมมีวันวางตรงกับวันนัดซ่ึงไดนัดไวลวงหนาแลว ผูไกลเกล่ียทานนั้นก็ไม
สามารถทําการไกลเกล่ียไดตองสอบถามทานอ่ืนตอไป ซ่ึงอาจไมเช่ียวชาญดานนั้นแตมีวันวาง
ตรงกัน ฉะนั้นควรสงคดีทุกคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียแลวจัดสรรผูไกลเกล่ียท่ีมีความเชี่ยวชาญที่ตรง
กับคดีนั้นใหทําการไกลเกล่ียโดยจัดระบบใหมข้ึนในศาล 

 
 5.1.4  แนวความคิดของทนายความ 

ทนายความบางคนท่ีรับวาความหรือทําคดีแบบคิดคาเสียเวลาจากการมาสืบพยานท่ีศาล
เปนคร้ังๆสวนใหญจะไมสนับสนุนใหตัวความฝายของตนเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล  โดยเห็นวา
ทําใหสงผลกระทบถึงรายไดของทนายความ ตางจากทนายความท่ีรับทําคดีแบบคิดคาใชจายท่ีเหมา
รวมและดูจากผลสําเร็จของคดีเปนสําคัญ ซ่ึงทนายความกลุมนี้มักจะมีสวนชวยใหคดีเขาสู
กระบวนการไกลเกล่ียไดงายและเปนตัวการท่ีสําคัญไมนัอยไปกวาผูไกลเกล่ียท่ีทําใหการไกลเกล่ีย
มีผลสําเร็จลงไดเพราะทนายความมักจะทราบขอเท็จจริงตางๆในคดีนั้นโดยละเอียดอยูแลวจึงเปน
การงายท่ีชวยเจรจาใหตัวความเขาใจถึงกระบวนการไกลเกล่ียตางๆรวมท้ังอธิบายไดถึงประโยชน
ของการเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียไดเปนอยางดี 

 
 5.1.5  แนวความคิดท่ีวาระบบไกลเกล่ียเปนเพียงทางเลือก 

คูความหรือผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการไกลเกล่ียท่ีเขามาสูกระบวนการไกลเกล่ีย
เพราะเห็นวาการไกลเกล่ียเปนเพียงทางเลือกใหมซ่ึงอาจไมไดผลแตจําเปนตองเขามาและไมไดมี
ความประสงคหรือเจตนาท่ีจะเขามาไกลเกล่ียกันอยางแทจริงนั้น อาจจะเขามาเพราะมีชวงเวลาที่
ตองรอสืบพยานนานมากๆ จึงเขามาดีกวาเสียเวลาโดยขาดเจตนาท่ีแทจริงหรือเขามาสูกระบวนการ
ไกลเกล่ียเพราะเห็นวาเปนทางเลือก อีกทางหนึ่งในการระงับขอพิพาท เม่ือมีแนวความคิดเปนเชนนี้
จะเห็นวาทําใหกระบวนการไกลเกล่ียขาดความนาเช่ือถือ ขาดความเช่ือม่ันจากคูความหรือผูมีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการไกลเกล่ียเอง จึงควรมีการปรับเปล่ียนแนวความคิดและหาแนวทางแกไข
โดยกําหนดใหกระบวนการไกลเกล่ียนั้นเปนแกนหลักสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการระงับขอพิพาทใน
กระบวนการระงับขอพิพาทในศาล ซ่ึงปจจุบันทุกๆศาลจากสถิติคดีมีแนวโนมท่ีการไกลเกล่ียสําเร็จ
สูงข้ึนเปนลําดับ จึงควรกําหนดเปนนโยบายสําคัญ นโยบายหลักท่ีจะตองกระทําในการระงับ       
ขอพิพาทซ่ึงมิใชเปนเพียงทางเลือกอีกตอไป 
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5.2  วิเคราะหปญหาขอกฎหมายในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 
 5.2.1  การรับฟงพยานหลักฐาน  
  คูความจะใชพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการไกลเกล่ียขอพิพาท เพื่อนํามาใชเปน
พยานหลักฐานหรืออางอิงในช้ันสืบพยานนั้น จะเห็นวาไมสามารถกระทําไดโดยผลของกฎหมาย
ลักษณะพยานหลักฐาน เพราะเปนการเปดเผยขอเท็จจริงหรือขอมูลในคดีที่ใชสําหรับการไกลเกล่ีย
เทานั้น  คูความไมสามารถท่ีจะนํามาเปดเผยไดเพราะการไกลเกล่ียคดีเปนความลับแมวาจะไมมี
กฎหมายออกมาโดยตรง ซ่ึงเปนเพียงระเบียบปฏิบัติในการไกลเกล่ีย ท่ีใหคูความทําความตกลง
รักษาความลับในการไกลเกล่ีย 
 
 5.2.2  การรักษาความลับของผูไกลเกล่ีย 
 กระบวนการไกลเกลี่ยใหดําเนินการเปนความลับ โดยไมมีการบันทึกรายละเอียดของ
การไกลเกลี่ยไวในรายงานตามระเบียบขอ 23 การไกลเกลี่ยในศาลนั้นกอนเริ่มทําการไกลเกลี่ย
จะตองใหผูไกลเกลี่ย คูความผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เจาหนาที่ไกลเกลี่ยลงลายมือชื่อในบันทึก        
ขอตกลงเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ตามขอ 18 ซึ่งตองรักษาเปนความลับหามเปดเผย ฉะนั้นการ
รักษาความลับของการไกลเกลี่ยนั้นผูไกลเกลี่ยเองหรือผูประนีประนอมจะตองรักษาความลับใน
การไกลเกลี่ยคดีนั้นๆเปนสําคัญ หากผูไกลเกลี่ยนําขอมูลที่ไดหรือที่ทราบมาจากการไกลเกลี่ยไป
เปดเผยจะมีความผิดตามประมวลจริยธรรมผูไกลเกลี่ย ของสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาล
ยุติธรรม 
 
 5.2.3  การไกลเกล่ียลับหลังคูกรณีอีกฝาย 
 การไกลเกล่ียนั้นเชนเดียวกับคดีอาญาซ่ึงตองกระทําตอหนาจําเลยหามมิใหดําเนิน
กระบวนพิจารณาลับหลังจําเลย ฉะนั้นการไกลเกลี่ยลับหลังคูกรณีอีกฝายยอมไมสามารถกระทํา
ได จะตองทําการไกลเกลี่ยตอหนาคูความทั้งสองฝายหรือทุกฝาย เวนแต คูกรณีไดตกลงกันไว
เปนอยางอ่ืน ใหสามารถกระทําไดภายใตขอตกลงนั้นๆ แตผูไกลเกลี่ยจะตองแจงใหคูความฝายท่ี
ไมไดเขารวมไกลเกลี่ยทราบดวย ซึ่งจะเห็นวาตางจากกระบวนพิจารณาความอาญาที่ไมมีการ
ยกเวนแตอยางใดท้ังส้ิน  
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 5.2.4  ความรับผิดทางแพงและทางอาญาของผูไกลเกล่ีย 

กรณีท่ีผูไกลเกล่ียหรือผูประนีประนอมกระทําหรือท่ีละเวนไมกระทําโดยเปนการฉอฉล
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงนั้น ในระเบียบการไกลเกล่ียของสํานักระงับขอพิพาท สํานักงาน
ศาลยุติธรรม ไดกําหนดไวในเร่ืองการคุมครองจากความรับผิดบางประการวาผูไกลเกล่ีย สํานัก
ระงับขอพิพาท พนักงานเจาหนาท่ีของสํานักระงับขอพิพาท และคณะกรรมการตางๆของสํานัก
ระงับขอพิพาท ไมตองรับผิดตอบุคคลใดสําหรับการกระทําหรือท่ีละเวนไมกระทําเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการในการไกลเกล่ียหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้,เวนแตการกระทําหรือละเวนดังกลาว
เปนการฉอฉลหรือเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง จะเห็นไดวาไมควรกําหนดโทษในทาง
อาญาและทางแพงของผูไกลเกล่ีย และผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการไกลเกล่ีย เพราะจะทําให
ในทางปฏิบัติมีปญหามาก  ซ่ึงผูไกล เกล่ียเปนผู มีความเปนกลาง  มีคุณธรรม  มีคุณสมบัติ            
หลายประการที่ตามท่ีไดกําหนดไวแลวนั้น หากมีการกระทําผิดเกิดข้ึนจะตองเพียงแตเปนความ
ประมาทเลินเลอเทานั้นไมมีเจตนาท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายแตอยางใด ฉะนั้นจึงไมควรกําหนด
โทษในทางอาญาและในทางแพงของผูไกลเกล่ีย ซ่ึงไดยกเวนไวเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น 
 
 5.2.5  การทําสัญญาประนีประนอมยอมความและการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความ 
    ขอพิจารณาหลังจากคูความทําสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษาตาม
ยอมแลว 

1. หากคูความทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยไมฝาฝนตอกฎหมายและ
ศาลพิพากษาไปตามยอมแลว คูความเห็นวาสัญญาประนีประนอมยอมความไมถูกตองอยางไรก็ตอง
ใชสิทธิอุทธรณไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 138 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 138 นั้น โดยหลักหามมิใหอุทธรณ
คําพิพากษาตามยอม เวนแตกรณีท่ีมีเหตุดังตอไปนี้ 

(1)   เม่ือมีขอกลาวอางวา คูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล 
(2)  เม่ือคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวา เปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย

อันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(3)เมื่ อ คําพิพากษานั้น ถูกกล าวอ างว า มิได เปนไปตามขอตกลงหรือการ

ประนีประนอมยอมความ 
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2. ถาไมอุทธรณภายในกําหนดและตามเง่ือนไขของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 138 ก็จะ “ยื่นฟองใหศาลช้ันตนพิจารณาพิพากษาทําลายสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ซ่ึงเทากับทําลายคําพิพากษาของศาลนั้นเองไมได”  

ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาท่ี 297/2515 คําพิพากษาของศาลช้ันตนซ่ึงไดพิพากษาตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ ถาหากโจทกเห็นวาไมถูกตองอยางไร ก็ชอบท่ีจะอุทธรณฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 13853 จะยื่นฟองใหศาลชั้นตนพิจารณาพิพากษา
ทําลายคําพิพากษาของศาลช้ันตนเองไมได 

3.  หาก “สัญญาประนีประนอมยอมความ” ท่ีทํากันและศาลมีคําพิพากษาตามยอมแลว
นั้น มีขอผิดพลาดหรือขอหลงผิดเล็กนอย คูความรองขอใหศาลแกไขได 

4. คูความฝายใดฝายหนึ่งเห็นวา “คําพิพากษา” ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ไมถูกตอง ก็ตองใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา 138 จะฟองขอให “เพิกถอนคําพิพากษา” ไมได 

5. ทําสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลมีคําพิพากษาตามยอมแลวเกิดปญหา
เกี่ยวกับขอตกลงในสัญญาวา จะปฏิบัติหรือบังคับกันอยางไร “คูความขอใหศาลตีความวามีเจตนา
อยางไรได” โดยศาลมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงแลวมีคําส่ังบังคับคดีใหเปนไปตามเจตนาท่ีแทจริง  

อยางไรก็ตาม  ถาสิ่งที่คูความยกขึ้นมานั้นเปนประเด็นใหมจากสัญญายอม  ศาลจะ
ไมไตสวนให 

6. หากศาลดําเนินกระบวนการพิจารณาในเร่ืองการทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความและมีคําพิพากษาตามยอมไปโดยผิดระเบียบ เชน จําเลยไมทราบวาตนถูกฟอง เพราะการสง
หมายเรียกและสําเนาคําฟองไมชอบ หรือมีปลอมลายมือช่ือของจําเลยมอบอํานาจใหมาทํายอม    
แมศาลไดมีคําพิพากษาไปตามยอมแลว คูความท่ีตองเสียหายนั้นก็มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลขอใหส่ัง
                                                           

53 มาตรา 138 บัญญัติวา “ในคดีที่คูความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดี
โดยมิไดมีการถอนคําฟองน้ันและขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันน้ันไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 
ใหศาลจดรายงานพิสดารแสดงขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหลาน้ันไว แลวพิพากษา
ไปตามน้ัน 

หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาเชนวาน้ัน เวนแตในเหตุตอไปน้ี 
(1) เมื่อมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหน่ึงฉอฉล 
(2) เมื่อคําพิพากษาน้ันถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอันเก่ียวดวย

ความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(3) เมื่อคําพิพากษาน้ันถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ 

ถาคูความตกลงกันเพียงแตใหเสนอคดีตออนุญาโตตุลาการใหนําบทบัญญัติน้ีวาดวยอนุญาโตตุลาการมา
ใชบังคับ ” 
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เพิกถอน หรือแกไขใหดําเนินกระบวนพิจารณานั้นๆ ใหมใหถูกตองตามกฎหมายตอไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง 54 

7.  คูความฝายใดฝายหน่ึงจะอางวาไดมีสัญญาประนีประนอมยอมความซ่ึงคูความทํา
กันไวกอน และเง่ือนไขแตกตางออกไปจากสัญญาท่ีทํากันในศาลมาเปนเหตุไมปฏิบัติตามคําบังคับ
ไมได 

ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาท่ี 1117/2511 จําเลยทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับ
โจทกยอมออกจากหองพิพาทภายในเวลากําหนด ซ่ึงศาลไดพิพากษาตามยอมและมีคําบังคับแลว 
ภายหลังจําเลยจะอางวามีสัญญาประนีประนอมยอมความกับตัวแทนโจทกนอกศาล ซ่ึงทําไวกอน
และมีเง่ือนไขแตกตางไปจากสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อเปนเหตุไมปฏิบัติตาม      
คําบังคับหาไดไม 

หากมีสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลซ่ึงทําไวกอนจริง สัญญาประนีประนอม
ยอมความดังกลาวก็ถูกยกเลิก โดยสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับหลังซ่ึงศาลพิพากษาให
เปนไปตามนั้นสัญญาแลว 

จากแนวปฏิบัติและขอสังเกตในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความและการพิพากษา
ตามยอมดังกลาว ก็เพื่อใหบรรลุสูจุดมุงหมายเดียวกัน นั่นคือ ความถูกตองเปนธรรม อันกอใหเกิด
ความสงบเรียบรอยของสังคมสวนรวมตอไป 

 
 5.2.6  อายุความในการดําเนนิคด ี
 เม่ือนําคดีเขาสูระบบการไกลเกล่ียของศาลจะมีผลทําใหอายุความนั้น สะดุดหยุดลง 
ความวาอายุความในการฟองรองคดีนั้นหยุดลงไมวาการไกลเกล่ียจะทําใหใชเวลานานหรือทําให
ขาดอายุความในการฟองรองคดีกอนท่ีจะฟองคดีตอศาล หากภายหลังไกลเกล่ียไมเปนผลสําเร็จก็
สามารถนําคดีไปฟองรองตอศาลไดอีกเชนเดิม ตางจากการไกลเกล่ียนอกศาลท่ีมีผลทําใหอายุ      
ไมสามารถนําคดีข้ึนมาฟองรองตอศาลไดอีกตอไป 

 

                                                           
54 มาตรา 27 วรรคหน่ึง  บัญญัติวา “ในกรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีในขอ 

มุงหมายจะยังใหการ เปนไปดวยความยุติธรรม หรือที่เก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนในเร่ืองการเขียน 
และการย่ืนหรือการสงคําคูความหรือเอกสารอื่นๆ หรือในการพิจารณาคดี การพิจารณาพยานหลักฐาน หรือการ
บังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายที่เสียหายเน่ืองจากการที่มิไดปฏิบัติเชนวาน้ันยื่นคําขอโดยทํา
เปนคํารอง ใหศาลมีอํานาจท่ี จะสั่งใหเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบน้ันเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือ         
สั่งแกไขหรือมีคําสั่งในเรื่องน้ันอยางใดอยางหน่ึงตามที่ศาลเห็นสมควร” 
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5.3 วิเคราะหปญหาขอกฎหมายจากคดีในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
 

5.3.1  คดีทรัพยสินทางปญญา 
 ตัวอยางในคดลีะเมิดสิทธิบัตร มีจํานวนทุนทรัพย 2,000,000 บาท 
 โจทกฟองวา โจทกเปนผูทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ พรอมระบุขอถือสิทธ์ิใน
แบบผลิตภัณฑซ่ึงไดแก รูปรางลักษณะของอุปกรณติดต้ังลําโพง เพื่อเปนอุปกรณเสริมในการติดต้ัง
เคร่ืองเสียงติดรถยนต และคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑท่ีทํามาจากงานไฟเบอร เหล็ก หรือพลาสติก 
หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีสามารถนํามาข้ึนรูปใชแทนกันได  
 จําเลยท่ี 1 เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจํากัด มีจําเลยท่ี 2 เปนหุนสวนผูจัดการ  
ไมจํากัดความรับผิด มีวัตถุประสงคประกอบกิจการจําหนาย และบริการตกแตงรถยนต อุปกรณ
ประดับยนต เคร่ืองเสียง จําเลยท่ี 3 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยท่ี 2 กระทําการแทน
บริษัทได มีวัตถุประสงค ประกอบกิจการจําหนายและบริการตกแตงรถยนต อุปกรณประดับยนต 
เคร่ืองเสียงรถยนต จําเลยท้ังสามรวมกันโฆษณาและผลิตสินคาประเภทอุปกรณติดตั้งลําโพง      
เพื่อขาย หรือมีไวเพ่ือขาย หรือเสนอขาย เพ่ือประโยชนทางการคา ซ่ึงผลิตภัณฑดังกลาวของจําเลย
ท้ังสาม มีรูปรางลักษณะเหมือนและคลายกับแบบผลิตภัณฑของโจทกท่ีไดรับสิทธิบัตร รวมท้ังใช
กรรมวิธีเดียวกับโจทกโดยไมไดรับความยินยอมหรือไดรับอนุญาตจากโจทก จึงเปนการละเมิดตอ
โจทก ทําใหโจทกสูญเสียประโยชนคาตอบแทนในเชิงธุรกิจ โจทกจึงคิดคาเสียหายจากจําเลยท้ัง
สามนับแตวันละเมิดสิทธิบัตรถึงวันฟองเปนเงินจํานวน 2,000,000 บาท และดอกเบ้ียในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอปนับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จส้ินแกโจทก และใหจําเลยท้ังสามรวมกัน
ชดใชคาเสียหายอีกวันละ 15,000 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจําเลยทั้งสามจําเลิก
กระทําละเมิดตอโจทกและหามจําเลยทั้งสามใชแบบผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร ผลิตสินคา หรือมีไว
เพื่อขาย ซ่ึงผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑของโจทกตลอดไป 
 จําเลยทั้งสามใหการปฏิเสธ และฟองแยงวา การออกแบบผลิตภัณฑของโจทกไมชอบ
ดวยกฎหมาย เพราะไมใชผลิตภัณฑใหม จึงเปนสิทธิท่ีไมสมบูรณ  จําเลยท้ังสามไมเคยโฆษณาและ
ผลิตสินคาตามท่ีโจทกกลาวอาง ฟองโจทกเคลือบคลุม จําเลยท้ังสามไมไดลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ
ของโจทกและไมไดกระทําละเมิดตอโจทก  โจทกไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายและชดใชคาเสียหาย 
ขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทกและพิพากษายกฟองโจทก 
 โจทกใหการปฏิเสธฟองแยง 
 หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกล่ียของศาล การแตงต้ังผูประนีประนอม รวมท้ัง
อํานาจหนาท่ีของผูประนีประนอม ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”  
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  เม่ือสงคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียแลวจะตองดําเนินการตามกระบวนการไกลเกล่ียของ
ศาลโดยปฏิบัติตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการ 
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545  
 จะเห็นไดวา คดีนี้ สืบพยานโจทกไดเสร็จ 1 ปากแลว แตคูความแถลงขอใหสงคดีเขาสู
ระบบไกลเกล่ียของศาล ซ่ึงตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวา
ดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ.2545 ขอ 13 “ไมวากระบวนการพิจารณาดําเนินอยูในข้ันใด ผูพิพากษา
เจาของสํานวน อธิบดีโดยความสมัครใจของคูความที่เกี่ยวของทุกฝาย อาจสั่งใหสงสํานวนเขาสู
ระบบไกลเกล่ียได และในกรณีเชนวานี้ ผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียตองไมเปนผูพิพากษา
เจาของสํานวนหรือองคคณะในคดีนั้น เวนแตจะเปนความประสงคของคูความที่เกี่ยวของทุกฝายที่
จะใหผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือองคคณะดังกลาวเปนผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียนั้นได      
 การสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียตามคําขอของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายใหอยูใน 
ดุลยพินิจของผูพิพากษาเจาของสํานวนวาจะอนุญาตหรือไม โดยพิจารณาจากความประสงคท่ี
แทจริงของคูความที่เกี่ยวของทุกฝาย และความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลในการระงับ  
ขอพิพาท…….” 
  กรณีสืบพยานโจทกไปแลว ประกอบกับคูความแถลงรวมกันขอใหสงคดีเขาสูระบบ
ไกลเกล่ียของศาล ศาลจึงอนุญาตใหเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลไดเนื่องจากพิจารณาความ
ประสงคท่ีแทจริงของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายและความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลใน
การระงับขอพิพาท  

หนังสือตกลงเขาสูการไกลเกล่ีย เพื่อใหคูความ ผูประนีประนอม หรือบุคคลอ่ืนท่ีเขา
รวมประชุมไกลเกล่ีย รวมถึงเจาหนาท่ีศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท ลงลายมือช่ือวาจะปฏิบัติตามระเบียบ
ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 
พ.ศ.2545 และโดยเฉพาะการตกลงท่ีจะรักษาความลับของขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการ
ไกลเกล่ีย ตามขอ 4 และขอ 29 

“ขอ 4ในระเบียบนี้ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน…. 
 “ขอเท็จจริงในระบบไกลเกล่ีย” หมายความวา การติดตอระหวางคูความหรือ 

ขอเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกล่ีย ขอเท็จจริงท่ีเปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการ
เจรจาตกลงในกระบวนวิธีการไกลเกล่ีย ขอเท็จจริงท่ีคูความอีกฝายหนึ่งไดยอมรับหรือปฏิเสธใน
ขณะท่ีมีการไกลเกล่ีย ความเห็นหรือขอเสนอใดๆซ่ึงไดเสนอโดยคูความอีกฝายหนึ่งหรือโดย         
ผูประนีประนอมขณะท่ีมีการไกลเกล่ีย….” 
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 “ขอ  29  เวนแตคูความจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน คูความและบุคคลท่ีเกี่ยวของตกลงท่ีจะ
เก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการไกลเกล่ีย และตกลงท่ีจะไมนําขอเท็จจริง
ในระบบไกลเกล่ียและการดําเนินการไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ
ของศาล  ไมวาในสํานวนคดี ท่ีทําการไกล เกล่ียหรือคดี อ่ืน  หรือในกระบวนพิจารณาช้ัน
อนุญาโตตุลาการ” 
 ผูท่ีเขารวมในการประชุมไกลเกล่ียทุกคนตองลงลายมือช่ือในหนังสือตกลงเขาสู
กระบวนการไกลเกล่ียกอนท่ีผูประนีประนอมจะทําการไกลเกล่ีย 
 บทวิเคราะห จะเห็นวาการไกลเกล่ียในศาลทรัพยสินทางปญญาฯ นั้นมีเพียงการใหผูมี
สวนเกี่ยวของในการประชุมไกลเกล่ียทุกคนลงลายมือช่ือในหนังสือตกลงเขาสูกระบวนการไกล
เกล่ียกอนท่ีจะทําการไกลเกล่ียกัน วาจะตองเก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการไกลเกล่ีย และตกลงที่จะไมนําขอเท็จจริงในระบบไกลเกล่ียและการดําเนินการไปใช
เปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆของศาล ไมวาในสํานวนคดีท่ีทําการ      
ไกลเกล่ียหรือคดีอ่ืน หรือในกระบวนพิจารณาช้ันอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงหากมีคูความฝายใดฝาฝนไม
ปฏิบัติตามขอตกลงของระเบียบศาล ก็ไมมีกฎหมายท่ีจะบังคับใหตองรับผิดจากการท่ีฝาฝนไม
ปฏิบัติตามขอตกลงของระเบียบนั้น อาจทําใหคูความอีกฝายไมกลาเปดเผยขอเท็จจริงในคดีท่ีจะทํา
ใหการไกลเกล่ียเปนผลสําเร็จและเปนประเด็นปญหาในทางปฏิบัติตอไป  
 

5.3.2  คดีการคาระหวางประเทศ 
 ตัวอยางคดี  การขนสงระหวางประเทศทางอ่ืน ทุนทรัพย 47,009 บาท 
   โจทกฟองวา จําเลยท้ังสองไดตกลงวาจางโจทกใหดําเนินการขนสงพัสดุและส่ิงของ
ตามความประสงคของจําเลยท้ังในประเทศและระหวางประเทศ โดยมีขอตกลงใหโจทกเรียกรอง
เก็บเงินคาจางในการสงสินคาในรอบระยะเวลาทางบัญชี และจําเลยท้ังสองมีหนาท่ีในการชําระเงิน
คาจางภายใน 30 วันนับแตวันท่ีโจทกออกเอกสารการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น โจทกไดเรียกเก็บ
เงินจากการสงสินคาตามความประสงคของจําเลยท้ังสอง จากตนทางภายในประเทศไปยังสถานี
ปลายทางตางประเทศในรอบระยะเวลาทางบัญชีดังกลาว ซ่ึงผูรับพัสดุและส่ิงของไดรับไวเปนท่ี
เรียบรอยแลว รวมคาจางและบริการเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 41,395.98 บาท โจทกไดดําเนินการเรียก
เก็บเงินคาบริการขนสงพัสดุท้ังหมดจากจําเลยทั้งสองหลายคร้ังหลายหน จนถึงปจจุบันโจทกก็ยัง
ไมไดรับชําระหนี้แตอยางใด ทําใหโจทกไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวน 41,395.98 บาท โจทก
ขอคิดคาเสียหายเปนดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนดังกลาว โดยโจทกขอคิดดอกเบ้ีย
นับแตวันถึงกําหนดชําระคร้ังสุดทายถึงวันฟอง(คิดเปนระยะเวลา 1 ป 10 เดือน) คิดเปนดอกเบี้ย
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ท้ังส้ินจํานวน 5613.98 บาท รวมเปนเงินตนและดอกเบ้ียท่ีจําเลยจะตองชําระใหกับโจทกเปนเงิน
จํานวน 47,009 บาท และนอกจากน้ีแลวจําเลยท้ังสองยังตองชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป 
ของตนเงินจํานวน 41,395.98 บาท นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจําเลยท้ังสองจะชําระ
หนี้ใหเสร็จส้ินแกโจทก 

จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธวา จําเลยท้ังสองมิไดกระทําผิดสัญญาจางทําของกับโจทก 
โจทกเปนฝายผิดสัญญากับจําเลยท้ังสองเอง กลาวคือ จําเลยท้ังสองเปนลูกคาของโจทกเคยวาจางให
โจทกขนสงสินคาของจําเลยทั้งสอง ไปสงยังลูกคาของจําเลยท้ังสองท่ีตางประเทศหลายคร้ังหลาย
หน โดยมีประเพณีตอกันระหวางโจทกกับจําเลยท้ังสองวา หากโจทกขนสงสินคาใหแกผูรับชากวา
กําหนดเวลาท่ีกําหนดไวหรือสินคาสูญหาย โจทกจะไมคิดคาขนสงสินคาในเท่ียวนั้น การขนสง
สินคาของโจทกในเท่ียวตามฟองนี้ โจทกไดรับรองกับจําเลยท้ังสองวา จะนําสงสินคาใหถึงผูรับ
ภายในกําหนดเวลา 3 วัน แตปรากฏวาโจทกนําสงสินคาไมตรงตามกําหนดเวลาทําใหลูกคาของ
จําเลยท้ังสองไมยอมชําระคาสินคา ทําใหจําเลยท้ังสองไดรับความเสียหายเปนอยางมาก ซ่ึงจําเลยท้ัง
สองไดแจงใหโจทกทราบแตตนแลว แตโจทกไมยอมรับผิดชอบใดๆ การกระทําของโจทกดังกลาว
ถือวาเปนการผิดสัญญา จําเลยท้ังสองปฏิเสธตามฟองโจทกท่ีเรียกรองใหจําเลยชําระคาขนสงสินคา
นั้น สิทธิเรียกรองของโจทกดังกลาวขาดอายุความแลว จําเลยท้ังสองจึงไมตองรับผิดตอโจทก     
 คดีนี้เปนคดีมโนสาเร ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดวิธีพิจารณาคดี
มโนสาเรไวในมาตรา 189 - 196 และใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและออกหมายเรียกไปยัง
จําเลยโดยมีขอความวาใหจําเลยมาศาลเพ่ือการไกลเกล่ีย ใหการและสืบพยานในวันเดียวกัน        
เม่ือคูความมาศาลตามกําหนดนัดและประสงคท่ีจะเจรจากัน ผูพิพากษาเจาของสํานวนจึงสงเขาสู
ระบบไกลเกล่ียของศาล  
 ในเร่ืองของวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
มีความแตกตางจากศาลอ่ืนในแงท่ีวา กฎหมายมุงหมายที่จะใหการพิจารณาคดีของศาลเปนไปโดย
รวดเร็ว และใหมีการนั่งพิจารณาโดยตอเนื่องกัน จึงไดมีการใหอํานาจแกอธิบดีผูพิพากษาศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง โดยอนุมัติของประธานศาลฎีกา สามารถออก
ขอกําหนดคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมายได ซ่ึง
ขอกําหนดดังกลาวจะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณา ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ พ.ศ.2539 
 มาตรา 26 กระบวนพิจารณาในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ   
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้และขอกําหนดตามมาตรา 30 ในกรณีท่ีไมมี
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บทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 30 เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียง
ธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางโดยอนุมัติประธาน
ศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดใดๆเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟง
พยานหลักฐานใชบังคับในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศได แตขอกําหนด
ดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิในการตอสูคดีอาญาของจําเลยตองลดนอยกวาท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 
 ขอกําหนดนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 อาศัยอํานาจดังกลาว อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลางโดยอนุมัติประธานศาลฎีกา จึงไดออกขอกําหนดคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ พ.ศ.2540  
 สําหรับคดีนี้ เปนคดีแพงมโนสาเร เร่ืองการขนสงระหวางประเทศทางอื่น ซ่ึงอยูในเขต
อํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ตาม
มาตรา 7 (5)  
  ตามปกติแลวกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดวิธีพิจารณาคดีมโนสาเรไวใน
มาตรา 189 - 196 และในสวนของการไกลเกล่ียคดีมโนสาเรผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจ   
ไกลเกล่ียไดเองตามมาตรา 193 บัญญัติไววา ในคดีมโนสาเร ใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว
และออกหมายเรียกไปยังจําเลย ในหมายนั้นใหจดแจงประเด็นแหงคดีและจํานวนทุนทรัพยหรือ
ราคาท่ีเรียกรอง และขอความวาใหจําเลยมาศาลเพ่ือการไกลเกล่ีย ใหการ และสืบพยานในวัน
เดียวกัน และใหศาลส่ังใหโจทกมาศาลในวันนัดพิจารณานั้นดวย 
  ในวันนัดพิจารณา เม่ือโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลว ใหศาลไกลเกล่ียใหคูความได
ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในขอท่ีพิพาทนั้นกอน 
  ถาคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกันได และจําเลยยัง
ไมไดยื่นคําใหการ ใหศาลสอบถามคําใหการของจําเลย โดยจําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือ หรือ
จะใหการดวยวาจาก็ได ในกรณียื่นคําใหการเปนหนังสือ ใหนํามาตรา 191 วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม ในกรณีใหการดวยวาจา ใหศาลบันทึกคําใหการรวมท้ังเหตุแหงการนั้นไว อานให
จําเลยฟง แลวใหจําเลยลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
  ถาจําเลยไมใหการตามวรรคสาม ใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจมีคําส่ังไมยอมเล่ือนเวลาให
จําเลยยื่นคําใหการและดําเนินการพิจารณาคดีตอไป โดยถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ 
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 จะเห็นไดวา คดีนี้ สืบพยานโจทกไดเสร็จ 1 ปากแลว แตคูความแถลงขอใหสงคดีเขาสู
ระบบไกลเกล่ียของศาล ซ่ึงตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวา
ดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ.2545 ขอ 13 “ไมวากระบวนการพิจารณาดําเนินอยูในข้ันใด ผูพิพากษา
เจาของสํานวน อธิบดีโดยความสมัครใจของคูความที่เกี่ยวของทุกฝาย อาจสั่งใหสงสํานวนเขาสู
ระบบไกลเกล่ียได และในกรณีเชนวานี้ ผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียตองไมเปนผูพิพากษา
เจาของสํานวนหรือองคคณะในคดีนั้น เวนแตจะเปนความประสงคของคูความที่เกี่ยวของทุกฝายท่ี
จะใหผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือองคคณะดังกลาวเปนผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียนั้นได      
  การสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียตามคําขอของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูพิพากษาเจาของสํานวนวาจะอนุญาตหรือไม โดยพิจารณาจากความประสงคท่ี
แทจริงของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย และความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลในการระงับขอ
พิพาท…….” 
  กรณีสืบพยานโจทกไปแลว ประกอบกับคูความแถลงรวมกันขอใหสงคดีเขาสูระบบ
ไกลเกล่ียของศาล ศาลจึงอนุญาตใหเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลไดเนื่องจากพิจารณาความ
ประสงคท่ีแทจริงของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายและความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลใน
การระงับขอพิพาท  
 เม่ือคูความพรอมท่ีจะเร่ิมทําการเจรจาไกลเกล่ีย โดยกอนเร่ิมเจรจาผูประนีประนอมจะ
ใหคูความลงลายมือช่ือตกลงเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบรวมถึง
บุคคลท่ีเกี่ยวของทุกคนท่ีอยูในหองไกลเกล่ียลงลายมือช่ือในหนังสือตกลงเขาสูระบบไกลเกล่ียตาม
ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 
พ.ศ.2545 “ขอ 18 กอนเร่ิมการไกลเกล่ีย ใหผูประนีประนอมจัดใหคูความลงลายมือช่ือตกลงเขาสู
ระบบการไกลเกล่ียและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนลายลักษณอักษร” 

เมื่อลงลายมือชื่อตกลงเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยและยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ
แลว ใหเริ่มเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อใหผูประนีประนอมบันทึกการประชุมไกลเกลี่ยพอสังเขปโดยไม
ตองบันทึกรายละเอียดของการไกลเกลี่ย เวนแต คูความตองการใหบันทึกไวตามระเบียบศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ 
23 กระบวนการไกลเกลี่ยใหดําเนินการเปนการลับ โดยไมมีการบันทึกรายละเอียดของการ      
ไกลเกล่ียไวไมวาบันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกในรูปแบบของการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส
หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน เวนแตคูความจะตกลงกันใหบันทึกการดําเนินการ
ไกลเกล่ียท้ังหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง โดยคูความเปนผูออกคาใชจายก็ได” การที่ผูประนีประนอม
บันทึกในรายงานการประชุมไวพอสังเขป ท้ังนี้ ก็เพื่อเปนการรักษาความลับใหแกคูความและเม่ือ
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ไกลเกล่ียสําเร็จตองปฎิบัติตามระเบียบ “ขอ 26  เม่ือคณะไกลเกล่ียดําเนินการไกลเกล่ียแลวเสร็จ 
หากการไกลเกล่ียในคดีแพงสําเร็จโดยโจทกถอนฟองหรือมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 
หรือคดีอาญาท่ีไกลเกล่ียสําเร็จโดยโจทกหรือผูเสียหายตกลงกับจําเลยได แลวโจทกถอนฟองหรือ      
ผูเสียหายถอนคํารองทุกข  ใหผูประนีประนอมจดรายงานกระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ียสงสํานวน
คืนใหผูพิพากษาเจาของสํานวนมีคําส่ังหรือมีคําพิพากษาตามยอม….”  และมีผลทําใหกระบวนการ    
ไกลเกล่ียส้ินสุดลง ตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2545 “ขอ  27 ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุดลง 
 (1) คูความสามารถระงับขอพิพาทไดดวยการถอนฟอง หรือขอใหศาลมีคําพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ…” 
 บทวิเคราะห จะเห็นวาเม่ือเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียนั้นคูความสามารถตกลงยกเวน
ขอบังคับตางๆที่ออกโดยระเบียบศาลไดตามขอ 23 ในกรณีท่ีคูความจะตกลงกันใหบันทึกการ
ดําเนินการไกลเกล่ียท้ังหมดหรือสวนใดสวนหน่ึง โดยคูความเปนผูออกคาใชจายก็สามารถกระทํา
ไดนั้นเปนการใชระเบียบเพื่อประโยชนของฝายใดฝายหนึ่งในกระบวนการไกลเกล่ียและเม่ือการ
ไกลเกล่ียไดส้ินสุดลงก็ไมมีกฎหมายท่ีจะบังคับใหแตละฝายปฏิบัติไดหากคูความฝายใดฝาฝน
ขอบังคับท่ีตกลงกันข้ึนใหมนั้น 
 
5.4 วิเคราะหปญหาทางปฏิบัติการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง 
 
 5.4.1  การไมมีกฎหมายท่ีบังคับใชออกมารับรองระบบไกลเกล่ีย  
 ศาลทรัพยสินทางปญญาฯในปจจุบันมีเพียงระเบียบวาดวย การไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 
2545 มารับรองเทานั้น ซ่ึงเปนเพียงระเบียบภายในของศาล หากคูความท่ีเขามาสูระบบการไกลเกล่ีย
ของศาลไมยินยอมหรือไมตกลงท่ีจะใชระเบียบนี้แตประสงคท่ีจะทําการไกลเกล่ียก็ไมมีกฎหมาย
เขามารับรองเร่ืองนี้โดยตรง เพราะการไกลเกล่ียในศาลทรัพยสินทางปญญาฯ คูความทุกฝาย           
ผูประนีประนอม ผูเกี่ยวของ เจาหนาท่ีไกลเกล่ียจะตองลงลายมือช่ือตกลงในบันทึกขอตกลง เขาสู
กระบวนการไกลเกล่ียของศาลและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนลายลักษณอักษรและไมนํา
ขอเท็จจริงในคดีไปเปดเผย ซ่ึงหากมีการฝาฝนตอขอตกลงจะตองดําเนินการอยางไร หรือ
รับผิดชอบอยางไรนั้นไมมีกฎหมายมารับรองโดยตรง จึงทําใหขาดความเช่ือม่ันและสงผลเสียตอ
ระบบการไกลเกล่ียในปจจุบันนี้ 
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 5.4.2 การไมมีนโยบายใหใชระบบไกลเกล่ียในศาลกอนสืบพยานในคดีท่ีสามารถ ไกลเกล่ียได 
 ในปจจุ บันการนําคดี เขาสูระบบไกล เกล่ียนั้นเปนความเห็นหรือดุลพินิจของ                 
ผูพิพากษาเจาของสํานวนโดยเฉพาะ ท่ีจะสงสํานวนคดีใดเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล เวนแตเปน
คดีท่ีคูความประสงคจะเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาลเอง โดยคูความฝายหน่ึงฝายใดหรือท้ังสองฝาย
ยื่นคํารองขอตอศาล ฉะนั้นควรมีการกําหนดนโยบายจากฝายบริหารลงไปใหมีการคัดเลือกประเภท
คดี บริหารจัดการคดี คดีท่ีมีวันนัดสืบพยานนานๆ หรือสํานวนคดีท่ีมีความเปนไปไดสูงท่ีจะ     
ไกลเกล่ียสําเร็จใหสงสํานวนคดีนั้นเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล ซ่ึงจะเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะทํา
ใหเพิ่มปริมาณคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล 
 
 5.4.3  คูความขาดความรูความเขาใจในระบบไกลเกล่ียของศาลท่ีเปนประโยชนอยางเพียงพอ 

 คูความมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบถึงประโยชนในการเขาสูกระบวนการ    
ไกลเกล่ียของศาล ขอดีของการไกลเกล่ีย ขอเสียตางๆท่ีไมนําคดีเขาระบบไกลเกล่ียของศาล ขอควร
รูในการไกลเกล่ีย ขอพึงปฏิบัติในการไกลเกล่ีย สาระสําคัญและหลักเกณฑตางๆในการไกลเกล่ียท่ี
จะเปนผลดีตอคูความในการเขามาสูกระบวนการไกลเกล่ียในศาล โดยมีความเช่ือม่ันวาจะตองมี
สภาพบังคับใชไดจริงตามเจตนาของคูความในการระงับขอพิพาทโดยไมมีคาใชจายแตอยางใด จะ
ทําใหดึงดูดความสนใจและความนิยมของคูความและประสงคท่ีจะนําคดีเขามาสูระบบไกลเกล่ีย
มากข้ึนหากมีความรูความเขาใจท่ีดีอยางเพียงพอแลว จึงควรมีการประชาสัมพันธและเชิญชวนให    
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายไดทราบกันอยางแพรหลายท่ัวถึงเพื่อทําใหมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการไกลเกล่ียอยางเปนระบบและมีมาตรฐานดวย  

 
5.4.4  คูความไมสามารถเปดเผยขอเท็จจริงในคดีได เนื่องจากไมมีกฎหมายออกมารับรอง 

การเปดเผยขอมูลในคดีหรือขอเท็จจริงในคดีเม่ือเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท
นั้น เปนเร่ืองท่ีจําเปนและสําคัญมากในการไกลเกล่ียเพราะวาเปนการเปดเผยเพื่อหาแนวทางแกไข   
การหาทางออก หรือผาทางตันโดยไมมีเง่ือนไขมาบังคับทําใหท่ีไมมีกฎหมายออกมาเพื่อรับรอง
กระบวนการไกลเกล่ียนั้นเปนจึงทําใหเปนผลเสียในทางปฎิบัติเปนอยางมากเพราะทําใหคูความไม
กลาท่ีจะเปดเผยขอเท็จจริงขอมูลในคดีตางๆท่ีสําคัญท้ังหมด เกรงวาคูกรณีอีกฝายจะนําไปใชเปน
ประโยชนหรือขอตอสูในช้ันอนุญาโตตุลาการหรือในช้ันศาลและทําใหฝายตนเองเสียหาย          
เสียเปรียบไดหากการไกลเกล่ียไมเปนผลสําเร็จและฝายตนเองก็จะนําขอเท็จจริงไปใชในช้ัน
สืบพยานไมไดเชนกัน ซ่ึงทําใหการไกลเกล่ียไมเปนผลสําเร็จเชนกัน เพราะขาดขอมูลหรือ
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ขอเท็จจริงท่ีสําคัญในคดีท่ีจะนําไปสูทางออกท่ีดี ฉะนั้นจึงควรมีกฎหมายข้ึนมารับรองระบบ      
ไกลเกล่ียขอพิพาทและมีการบังคับใชโดยเร็ว 

 
5.5  ปญหาดานบริหารกระบวนการไกลเกล่ียในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง 
 
 5.5.1  การขาดบุคลากรในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท 

   1.  ผูไกลเกล่ียหรือผูประนปีระนอม 
ผูไกลเกล่ียหรือผูประนีประนอมนั้นมีความสําคัญมาก หากมีคดีเขามามากในระบบ  

ไกลเกล่ียของศาลแตมีจํานวนผูไกลเกล่ียมีจํานวนไมเพียงพอ หรือผูไกลเกล่ียท่ีมีความเช่ียวชาญ   
ไมเพียงพอซ่ึงบางกรณีคดีดานทรัพยสินทางปญญา คดีดานการคาระหวางประเทศนั้นมีความสลับ
สับซอนมากกวาคดีแพงหรือคดีอาญาท่ัวๆไป เม่ือมีคดีเขามาสูระบบไกลเกล่ียจํานวนมากจะทําให
คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียตองรอวันนัดนานเนื่องจากผูไกลเกล่ียในสาขาท่ีเช่ียวชาญมีจํานวนไม
เพียงพอ เหมือนคดีท่ีคางพิจารณาในศาล ดังนั้นในปจจุบันศาลทรัพยสินทางปญญาฯ  จึงไดแกไข
ในเบ้ืองตนโดยกําหนดใหผูพิพากษาสมทบท่ีผานการอบรมเทคนิคการไกลเกล่ียไดข้ึนทะเบียน
รายช่ือเพื่อเปนผูประนีประนอมในศาลทรัพยสินทางปญญาฯ เพื่อทําการไกลเกล่ียคดีแทน              
ผูพิพากษาประจําซ่ึงมีภาระในการพิจารณาพิพากษาคดี ทําใหศาลทรัพยสินทางปญญาฯมี                
ผูประนีประนอมท่ีเช่ียวชาญในหลายดานตรงกับความตองการแตเนื่องจากผูพิพากษาสมทบบาง
ทานไมไดเปนนักกฎหมายดวยจึงจําเปนท่ีจะตองใหผูพิพากษาเจาของสํานวนไดพิจารณาการทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความดวย 

 2.  เจาหนาท่ีไกลเกล่ีย 
เจาหนาท่ีไกลเกล่ียหรือนิติกรซ่ึงประจําหองไกลเกล่ียมีความสําคัญตอกระบวนการ  

ไกลเกล่ียในศาล เพราะจะตองแนะนําถึงประโยชนในการเขาสูระบบไกลเกล่ียของศาล รวมท้ังขอดี
ของการไกลเกล่ีย ขอเสียตางๆท่ีไมนําคดีเขาระบบไกลเกล่ียของศาล ขอพึงปฏิบัติ ขอความรูในการ
ไกลเกล่ีย บางศาลหากมีคดีไกลเกล่ียมาก เชน ศาลแรงงานกลางสามารถใหนิติกรที่มีความรูดานนี้
ทําการไกลเกล่ียแทนผูพิพากษาหรือผูพิพากษาสมทบได ฉะนั้นศาลทรัพยสินทางปญญาซ่ึงมี
ลักษณะคดีเปนพิเศษแตกตางจากคดีแพง คดีอาญาท่ัวไปจึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาเจาหนาให
มีความเชี่ยวชาญในดานการไกลเกล่ียคดีทรัพยสินทางปญญาและคดีการคาระหวางประเทศดวย 
เพื่อท่ีจะไดทําหนาท่ีเปนผูไกลเกล่ียหรือผูประนีประนอมและยังเปนการพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาท่ีงานไกลเกล่ียหรือนิติกรในศาลทรัพยสินทางปญญาฯ ใหมีความสามารถในการไกลเกล่ีย
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ไดดวยจะทําใหชวยลดภาระหนาท่ีของผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบซ่ึงมีอัตรากําลังไมเพียงพอ
แกการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 
 5.5.2  การขาดงบประมาณสรางหองไกลเกล่ียในศาล 
 ศาลตางๆในประเทศไทยสวนใหญจะมีหองไกลเกล่ียเพียง 1 หอง หรือ 2 หอง เทานั้น 
เนื่องจากปจจุบันไดมีการประชาสัมพันธใหคูความหันมาใชวิธีทางเลือกใหมนี้กันมากข้ึนและการ
ไมมีหองไกลเกล่ียท่ีเพียงพอตอความตองการใชหองในการไกลเกล่ียสงผลกระทบใหคดีเขาสูระบบ
การไกลเกล่ียในศาลนอยลงเปนลําดับ เพราะทําใหไมสามารถนัดคดีใหเขามาสูกระบวนการ      
ไกลเกล่ียไดเนื่องจากหองไกลเกล่ียไมวาง อาจทําใหคดีตองลาชาหรือเขามาสูกระบวนการไกลเกล่ีย
ไดลาชากวาท่ีจะเปนทําใหคูความไมพึงพอใจในระบบนี้ได และสรางความไมประทับใจในการ 
ไกลเกล่ียซ่ึงเห็นวาเปนการยุงยากไมสะดวก รวดเร็ว 
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บทที่ 6 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

6.1 บทสรุป 
 
ปจจุบันการระงับขอพิพาทน้ัน มีดวยกันหลากหลายรูปแบบ นอกจากการระงับ          

ขอพิพาทโดยทางศาลและการอนุญาโตตุลาการแลว การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียหรือการ
ประนอมขอพิพาทเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสําคัญและเปนท่ีนิยมของคูกรณีเปนอยางมากท่ีเลือกใชใน
การระงับขอพิพาท โดยเฉพาะการระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศเทียบเคียงไดจากการระงับขอพิพาททางพาณิชยระหวางประเทศต้ังแตศตวรรษท่ี 1970 เปน
ตนมา จากนั้นไดมีการพัฒนามาโดยตลอด จนอาจจะสรุปไดวาการไกลเกล่ียเปนการระงับ           
ขอพิพาทท่ีทุกฝายไดรับประโยชนสูงสุด ฉะนั้นจึงทําใหการไกลเกล่ียไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว
ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เนื่องจากการระงับขอพิพาทวิธีอนุญาโตตุลาการยังคงมีลักษณะของ
กระบวนการในการวินิจฉัยขอพิพาทอยูดวย(Judicial Character) ซ่ึงไมแตกตางจากกระบวนวิธี
พิจารณาโดยศาลแตอยางใด จึงทําใหเกิดความลาชาและมีคาใชจายสูง ในขณะท่ีการระงับขอพิพาท
โดยกระบวนการไกลเกล่ียมีความรวดเร็ว ประหยัด เปนธรรม รักษาช่ือเสียง รักษาความลับในทาง
ธุรกิจไดดีกวา รักษาสัมพันธภาพในทางธุรกิจไดดีกวาและมีผลลัพธเปนท่ีพึงพอใจแกทุกฝาย ดังนั้น
จึงทําใหบทบาทของการไกลเกล่ียขอพิพาทไดมีเพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ 

ดังจะเห็นวาการไกลเกล่ียขอพิพาทและการประนอมขอพิพาทมีลักษณะคลายคลึงกัน
และตางก็เปนกระบวนการหน่ึงท่ีมีสวนชวยอํานวยความยุติธรรม ซ่ึงเปนการระงับขอพิพาทโดย
ความสมัครใจและเปนวิธีหาขอเท็จจริงโดยการปฏิบัติท่ีชอบธรรม ในการไกลเกล่ียผูไกลเกล่ีย     
ไมจําเปนจะตองใชหลักกฎหมาย เพียงใชความเปนธรรม ความเปนกลาง ความมีเมตตา  ความสุจริต
มีความจริงใจมีเจตนาท่ีแทจริงตอการไกลเกล่ียรวมท้ังความมีเจตนาที่ดีตอกระบวนการไกลเกล่ีย 
ของผูไกลเกล่ียและผูรวมกระบวนการไกลเกล่ียทุกฝายซ่ึงหมายรวมถึงคูพิพาท คูกรณีทุกฝายท่ี    
เขามาไกลเกล่ียเปนสําคัญในการท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการไกลเกล่ียขอพิพาทเพ่ือยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความกันในศาลและมีการทําคําพิพากษาตามยอมใหมีผลบังคับใชไดสมดัง     
เจตนารมณของคูความในการตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีสมบูรณตามกฎหมายมาก
ยิ่งข้ึน 
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ดังนั้นเม่ือกระบวนการไกลเกล่ียมีประโยชนท่ีดีมากมายหลายประการ จึงควรจะหา
แนวทางที่จะทําใหการไกลเกล่ียเปนท่ียอมรับและท่ีจะใชในการระงับขอพิพาทในเสนทางสายหลัก
มิใชเปนเพียงทางเลือกในการระงับขอพิพาทเทานั้น 

ฉะนั้นจากการศึกษาถึงปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทในภาคปฏิบัติ:ศึกษากรณีคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางน้ัน จึงขอสรุปวาควรมีการออกกฎหมายมา
รับรองกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล เพื่อจะไดมีแนวปฏิบัติท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันมี
มาตรฐานเดียวกัน และเปนท่ีนิยมในการใชเปนการระงับขอพิพาทท่ีสําคัญ 
 
6.2 ขอเสนอแนะ 
 

6.2.1  ควรกําหนดใหทุกคดท่ีีสามารถไกลเกล่ียได เขาสูระบบไกลเกล่ียกอนจึงใหนําคดีเขาสู
กระบวนการพิจารณาคดขีองศาล 

 ดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษท่ีกฎหมายออกมากําหนดไว
ชัดเจนใหคดีแพงสวนใหญเขาสูระบบการยุติขอพิพาทโดยวิธีอ่ืน(Alternative Dispute Resolution 
หรือ ADR) กอน หากยุติขอพิพาทไมไดจึงจะเขาสูระบบการสืบพยานของศาลไกลเกล่ียกอน
ฟองรองคดีตอศาล จะเห็นวาวิธีการที่กําหนดชัดเจนเชนนี้ทําใหชวยลดปริมาณคดีที่ศาลตองทําการ
พิจารณาพิพากษาคดีลงไดมาก 

 
6.2.2  ควรมีมาตราการในการรักษาความลับของคูกรณีหรือของผูไกลเกล่ีย 

การเปนความลับโดยหามมิใหคูความนําเอาขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากการ    
ไกลเกล่ียไปใชเปนพยานหลักฐาน เปนประโยชนในการดําเนินคดีในศาล และผูไกลเกล่ียก็ไม
สามารถจะถูกเรียกไปใหการในศาลเพื่อพิสูจนถึงขอเท็จจริงดังกลาว ควรมีรูปแบบอยางเปน
ทางการใหมีขอตกลงโดยกําหนดใหถือวาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนหรือไดมาจากการไกลเกล่ียตองเก็บ
รักษาไวเปนความลับและใหถือเปนเอกสิทธ์ิของการไกลเกล่ีย 

 
6.2.3  ควรมีการแกไขกฎหมายลักษณะพยาน 

 โดยทําการแกไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะพยานใหสอดคลองกับหลักการรักษา
ความลับในกระบวนการไกลเกล่ีย เพื่อยกเวนมิใหใชอางอิงไดในช้ันสืบพยานของศาลโดย
กําหนดใหรับฟงเปนพยานหลักฐานไมได เวนแตพยานหลักฐานใดท่ีถูกเปดเผยอยูกอนแลวในชั้น
ศาลหรือกอนนั้น 
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6.2.4  ควรมีกฎหมายรองรับอํานาจหนาท่ีและคุมครองในเร่ืองความรับผิดของผูไกลเกล่ีย     
หรือผูประนอม 

การมีกฎหมายมารับรองอํานาจหนาท่ีและคุมครองความรับผิดของผูไกลเกลี่ยหรือ 
ผูประนีประนอม ท้ังทางแพงและทางอาญาหากมีการกระทําโดยจงใจประมาทเลนเลิออยางรายแรง
ทําใหเกิดความเสียหายตอคูความนั้น ในตางประเทศยอมรับวาตองกําหนดความรับผิดในทางแพง
ของผูไกลเกล่ียหรือผูประนีประนอมแตไมควรกําหนดความรับผิดทางอาญาเพ่ือจะทําใหเกิดความ
ม่ันใจแกทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการไกลเกล่ีย ผูศึกษาเห็นวาในประเทศไทยควร
จะตองมีกฎหมายมารับรองอํานาจหนา ท่ีและคุมครองความรับผิดของผูไกล เก ล่ียหรือ                     
ผูประนีประนอม ทางแพงกรณีท่ีมีการกระทําโดยจงใจประมาทเลนเล่ิออยางรายแรงทําใหเกิดความ
เสียหายตอคูความเทานั้น 

 
6.2.5  ควรมีกฎหมายคุมครองเร่ืองการไกลเกล่ียลับหลังคูความ 

 การคุมครองวิธีการไกลเกล่ียลับหลังคูความ ในกระบวนการไกลเกล่ียนั้น มีวิธีการท่ี
แยกคูความออกจากหองไกลเกล่ียแลวดําเนินการไกลเกล่ียไปที่ละฝาย ในกรณีท่ีผูไกลเกล่ียตองการ
จะทราบขอมูลหรือขอเท็จจริงในคดีท่ีพิพาทโดยละเอียดจากคูความท่ีละฝาย ก็มักจะใชวิธีแยก    
ไกลเกล่ียฝายเดียวลับหลังคูความอีกฝายหนึ่ง  ซ่ึงผูไกลเกล่ียจะตองรับฟงขอมูลตางๆดวยความเปน
กลางและมีความเปนอิสระ รวมท้ังไมเปดเผยขอมูลของคูความอีกฝายใหคูความอีกฝายหน่ึงทราบ
หรือเปดเผยตอบุคคลภายนอก เพราะเปนจรรยาบรรณของผูไกลเกล่ียท่ีจะตองรักษาความลับของ
คูความ  ฉะนั้นวิธีการไกลเกล่ียลับหลังคูความสามารถกระทําไดแตจะตองไมทําใหเกิดความ
เสียหายแกคูความทุกฝาย 
 

6.2.6  ควรมีกฎหมายกําหนดเร่ืองอายุความในการดําเนินคดีหลังจากเร่ิมเขาสูกระบวนการ
ไกลเกล่ียของศาล 

ตองมีกฎหมายกําหนดใหคดีเขาสูระบบการไกลเกล่ียของศาลมีผลทําใหอายุความสะดุด
หยุดลง ความวาอายุความในการฟองรองดําเนินคดีนั้นจะตองหยุดลงไมนับเวลาของอายุความ
ตอไป ไมวากระบวนการไกลเกล่ียจะใชเวลาในการไกลเกล่ียนานหรือจนกระท่ังทําใหคดีขาดอายุ
ความในการฟองรองคดีกอนท่ีจะฟองคดีตอศาล และหากส้ินสุดการไกลเกล่ียแลวคูพิพาทไม
สามารถตกลงกันไดหรือการไกลเกล่ียไมเปนผลสําเร็จจะทําใหคูพิพาทนั้นสามารถนําคดีนั้นไป
ฟองรองดําเนินคดีตอศาลไดใหม และไมเสียความยุติธรรม 
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6.2.7  ควรยกรางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ในกระบวนการไกลเกล่ียควรมีการออกกฎหมายเปนพระราชบัญญัติการไกลเกล่ีย      
ขอพิพาท โดยมีการกําหนดหลักเกณฑตางๆไวดังท่ีผูศึกษาไดกลาวมาแลวขางตน เพื่อประโยชนใน
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาททั้งในศาลและนอกศาลของประเทศไทย จะไดมีแนวปฏิบัติท่ีเปน
บรรทัดฐานและเปนไปในแนวเดียวกันของการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ียและพัฒนา
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทใหเปนเสนทางสายหลักในการระงับขอพิพาทมิใชเปนเพียง
ทางเลือกใหมในการระงับขอพิพาทอีกตอไป 
 
 6.2.8  ควรมีการสงเสริมหรือพัฒนากระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ประเทศไทยควรมีการสงสงเสริมหรือพัฒนากระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทใหมีการ
จัดต้ังองคกรหรือสถาบันอิสระจากศาล และจัดใหเปนวิชาชีพ มีการฝกอบรม เผยแพรใหความรูโดย
ใหทราบเทคนิคการไกลเกล่ียขอพิพาทแกนักกฎหมาย นักวิชาการดานตางๆ ผูมีความสนใจท่ีจะเปน
ผูไกลเกล่ียหรือผูประนีประนอม ใหมีความเช่ียวชาญในดานเทคนิคการไกลเกล่ียขอพิพาทในสาขา
นั้นๆ  โดยมีการข้ึนทะเบียนรายช่ือช่ือและจัดทําใบอนุญาตในการเปนผูไกล เก ล่ียหรือ                      
ผูประนีประนอม เพื่อทําใหไดทราบถึงความเช่ียวชาญในแตละดานของผูไกลเกล่ียท่ีจะเปนวิชาชีพ
ตอไป 

ดังนั้น เม่ือนําการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลมาเปรียบเทียบกับการไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ตางประเทศท่ีมีการพัฒนามาจนเปนระบบท่ีเปนประโยชนในทุกดานและท่ีสําคัญในกระบวนการ
พิจารณาในศาลคือ ชวยลดภาระหนาท่ีของศาล ชวยลดปริมาณคดีท่ีคางในศาล ทําใหผูพิพากษามี
เวลาเพิ่มมากข้ึนท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีอ่ืนๆท่ีไมสามารถเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียไดโดย
รวดเร็วและเปนธรรม  ฉะนั้นควรมีการพัฒนาระบบหรือกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในเร่ือง
การออกกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทแยกตางหากจากกฎหมายหลัก เพ่ือตองการใหมี
กฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียโดยเฉพาะซ่ึงควรมีรายละเอียดในเร่ืองไกลเกล่ียขอพิพาทแยกเปน
ประเภทคดีหรือแยกตามประเภทคดี จะทําใหเปนการพัฒนาระบบกฎหมายของกระบวนการ      
ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลใหมีแนวปฏิบัติท่ีเหมือนกันและเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกคดีท่ีมี     
การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลทุกๆศาลและใชบังคับไดในทุกช้ันศาลดวยจึงจะเปนการเหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย 
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UNCITRAL  Conciliation   Rules  1980 
  

Article  1  APPLICATION OF THE RULES 

(1) These Rules apply to conciliation of disputes arising out of or relating to a 
contractual or other legal relationship where the parties seeking an amicable 
settlement of their dispute have agreed that the UNCITRAL Conciliation Rules 
apply. 

(2) The parties may agree to exclude or vary any of these Rules at any time. 
(3) Where any of these Rules is in conflict with a provision of law from which the 

parties cannot derogate, that provision prevails. 
  

Article  2  COMMENCEMENT OF CONCILIATION PROCEEDINGS 
(1) The party initiating conciliation sends to the other party a written invitation to 

conciliate under these Rules, briefly identifying the subject of the dispute. 
(2) Conciliation proceedings commence when the other party accepts the invitation to 

conciliate. If the acceptance is made orally, it is advisable that it be confirmed in 
writing. 

(3) If the other party rejects the invitation. There will be no conciliation proceedings. 
(4) If the party initiating conciliation does not receive a reply within thirty days from the 

date on which he sends the invitation, or within such other period of time as 
specified in the invitation, he may elect to treat this as a rejection of the invitation to 
conciliate. If he so elects, he informs the other party accordingly. 

 
Article  3  NUMBER OF CONCILIATORS 
 There shall be one conciliator unless the parties agree that there shall be two or three 
conciliators. Where there is more than one conciliator, they ought, as a general rule, to act jointly. 
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Article  4  APPOINTMENT OF CONCILIATORS 

(1)   (a)  In conciliation proceedings with one conciliator, the parties shall           
endeavour to reach agreement on the name of a sole conciliator;  

(b) In conciliation proceedings with two conciliators, each party appoints one 
conciliator; 

(c) In conciliation proceedings with three conciliators, each party appoints one 
conciliator. The parties shall endeavour to reach agreement on the name of 
the third conciliator. 

 (2)  Parties may enlist the assistance of an appropriate institution or person in connexion 
with the appointment of conciliators. In particular, 

(a) A party may request such an institution or person to recommend the names 
of suitable individuals to act as conciliator; or 

(b) The parties may agree that the appointment of one or more conciliators be 
made directly by such an institution or person. 

        In recommending or appointing individuals to act as conciliator. The institution or 
person shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of an 
independent and impartial conciliator and, with respect to a sole or third conciliator, shall take 
into account the advisability of appointing a conciliator of a nationality other than the nationalities 
of the parties.  
 
Article  5  SUBMISSION 0F STSTEMENTS TO CONCILIATOR 

(1) The conciliator,1 upon his appointment, requests each party to submit to him a brief 
written statement describing the general nature of the dispute and the points at issue. 
Each party sends a copy of his statement to the other party. 

(2) The conciliator may request each party to submit to him a further written statement 
of his position and the facts and grounds in support thereof, supplemented by any 

                                                 
 1 In this and all following articles, the term “conciliator” applies to a sole conciliator, two 

or three conciliators, as the case may be. 
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documents and other evidence that such party deems appropriate. The party sends a 
copy of his statement to the other party.  

(3) At any stage of the conciliation proceedings the conciliator may request a      
       party to submit to him such additional information as he deems appropriate.  
 

Article  6  REPRESENTATION AND ASSISTANCE 
 The parties may be represented or assisted by persons of their choice. The names and 
addresses of such persons are to be communicated in writing to the other party and to the 
conciliator; such communication is to specify whether the appointment is made for purposes of 
representation or of assistance. 
 
Article  7  ROLE OF CONCILIATOR 

(1) The conciliator assists the parties in an independent and impartial manner in their 
attempt to reach an amicable settlement of their dispute. 

(2) The conciliator will be quided by principles of objectivity, fairness and justice, 
giving consideration to, among other things, the rights and obligations of the parties, 
the usages of the trade concerned and the circumstances surrounding the dispute, 
including any previous business practices between the parties. 

(3) The conciliator may conduct the conciliation proceedings in such a manner as he 
considers appropriate, taking into account the circumstances of the case, the wishes 
the parties may express, including any request by a party that the conciliator hear 
oral statements, and the need for a speedy settlement of the dispute. 

(4) The conciliator may, at any stage of the conciliation proceedings, make proposals for 
a settlement of the dispute. Such proposals need not be on writing and need not be 
accompanied by a statement of the reasons therefor. 
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Article  8  ASMINISTRATIVE ASSISTANCE 
 In order to facilitate the conduct of the conciliation proceedings. The parties, or the 
conciliator with the consent of the parties, may arrange for administrative assistance by a suitable 
institution or person. 
 
Article  9  COMMUNTCATION BETWEEN CONCILIATOR AND PARTIES 

(1) The conciliator may invite the parties to meet with him or may communicate with 
them orally or in writing. He may meet or communicate with the parties together or 
with each of the, separately.  

(2) Unless the parties have agreed upon the place where meetings with the conciliator 
are to be held, such place will by determined by the conciliator, after consultation 
with the parties, having regard to the circumstances of the conciliation proceedings. 

 
Article  10  DISCLOSURE OF INFORMATION 
 When the conciliator receives factual information concerning the dispute from a party, he 
discloses the substance of that information to the other party in order that the other party may 
have the opportunity to present any explanation  which he considers appropriate. However, when 
a party gives any information to the conciliator subject to a specific condition that it be kept 
confidential, the conciliator does not disclose that information to the other party. 
 
Article  11   CO-OPERATION OF PARTIES WITH CONCILIATOR 
 The parties will in good faith co-operate with the conciliator and, in particular, will 
endeavour to comply with requests by the conciliator to submit written materials, provide 
evidence and attend meetings. 
 
Article  12   SUGGESTIONS BY PARTIES FOR SETTLEMENT OF DISPUTE 
  Each party may, on his own initiative or at the invitation of the conciliator, submit to the 
conciliator suggestions for the settlement of the dispute. 
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Article  13   SETTLEMENT AGREEMENT 

(1) When it appears to the conciliator that there exist elements of a settlement which 
would be acceptable to the parties, he formulates the terms of a possible settlement 
and submits them to the parties for their observations. After receiving the 
observations of the parties, the conciliator may reformulate the terms of a possible 
settlement in the light of such observations. 

(2) If the parties reach agreement on a settlement of the dispute, they draw up and sign a 
written settlement agreement.2 If requested by the parties, the conciliator draws up, 
or assists the parties in drawing up, the settlement agreement. 

(3) The parties by signing the settlement agreement put an end of the dispute and are 
bound by the agreement. 

 
Article  14   CONFIDENTIALITY 
 The Conciliator and the parties must keep confidential all matters relating to the 
conciliation proceedings. Confidentiality extends also the settlement agreement, except 
where its disclosure is necessary for purposes of implementation and enforcement. 
 
Article  15   TERMINATION OF CONCILIATION PROCEEDINGS 
 The conciliation proceedings are terminated : 

(a) By the signing of the settlement agreement by the parties, on the date of 
the agreement; or 

(b) By a written declaration of the conciliator, after consultation with the 
parties, to the effect that further efforts at conciliation are no longer 
justified, on the date of the declaration; or 

                                                 
2 The parties may wish to consider including on the settlement agreement a clause that 

any dispute arising out of or relating to the settlement agreement shall be submitted to arbitratiion. 
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(c) By a written declaration of the parties addressed to the conciliator to the 
effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of the 
declaration; or 

(d) By a written declaration of a party to the other party and the conciliator, of 
appointed, to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on 
the date of the declaration. 

 
Article  16   RESORT TO ARBITRAL OR JUDICIAL PROCEEDINGS 
 The parties undertake not to initiate, during the conciliation proceedings, any arbitral or 
judicial proceedings in respect of a dispute that is the subject of the conciliation proceedings, 
except that a party may initiate arbitral or judicial proceedings where, in his opinion, such 
proceedings are necessary for preserving his rights. 
 
Article  17   COSTS 

(1) Upon termination of the conciliation proceedings, the conciliator fixes the costs of 
the conciliation and gives written notice thereof to the parties. The term “costs” 
includes only: 

(a) The fee of the conciliation which shall be reasonable in amount; 
(b)  The travel and other expenses of the conciliator; 
(c)  The travel and other expenses of witnesses requested by the    
        conciliator with the consent of the parties; 
(d) The cost of any expert advice requested by the conciliator with the consent 

of the parties; 
(e) The cost of any assistance provided pursuant to articles 4, paragraph (2)(b), 

and 8 of these Rules. 
(2) The costs, as defined above, are borne equally by the parties unless the settlement 

agreement provides for a different apportionment. All other expenses incurred by a 
party are borne by that party. 

 

DPU



 

  125
 
  
Article  18  DEPOSITS 

(1) The conciliator, upon his appointment, may request each party to deposit an equal 
amount as an advance for the costs referred to in article 17, paragraph (1) which he 
expects will be incurred. 

(2) During the course of the conciliation proceedings the conciliator may request 
s u p p l e m e n t a r y  d e p o s i t s  i n  a n  e q u a l  a m o u n t  f r o m  e a c h  p a r t y . 

(3) If the required deposits under paragraphs (1) and (2) of this article are not paid in 
full by both parties within thirty days, the conciliator may suspend the proceedings 
or may make a written declaration of termination to the parties, effective on the date 
of that declaration. 

(4) Upon termination of the conciliation proceedings, the conciliator renders an 
accounting to the parties of the deposits received and returns any unexpended 
balance to the parties. 

 
A r t i c l e   1 9    R O L E  O F  C O N C I L I A T O R  I N  O T H E R  P R O C E E D I N G S 
 The parties and the conciliator undertake that the conciliator will not act as an arbitrator 
or as a representative or counsel of a party in any arbirtal or judicial proceedings in respect of a 
dispute that is the subject of the conciliation proceedings. The parties also undertake that they will 
not present the conciliator as a witness in any such proceedings. 

 
Article  20   AMISSIBILITY OF EVIDENCE IN OTHER PROCEEDINGS 
 The parties undertake not to rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial 
proceedings, whether or not such proceedings relate to the dispute that is the subject of the 
conciliation proceedings; 

(a) Views expressed or suggestions made by the other party in respect of a 
possible settlement of the dispute;  

(b) Admissions made by the other party in the course of the conciliation 
proceedings; 

(c) Proposals made by the conciliator; 
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(d) The fact that the other party had indicated his willingness to accept a 
proposal for settlement made by the conciliator. 

 
MODEL CONCILIATION CLAUSE 

 Where, in the event of a dispute arising out of or relating to this contract, the 
parties wish to seek an amicable settlement of that dispute by conciliation, the conciliation 
shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules as at present in 
force. 
 ( The parties may agree on other conciliation clauses.)  
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UNCITRAL  Model  Law on  International Commercial Conciliation  2002 

 
Article 1. Scope of application and definitions 
       (1)  This Law applies to internationala commercialb conciliation. 

(2)  For the purposes of this Law, “conciliation” means a sole conciliator or two or more 
conciliators, as the case nay be. 

(3) For the purposes of this Law, “conciliation” means a process’ whether referred to by 
the expression conciliation, mediation or an expression of similar import, whereby parties request a 
third person or persons (“the conciliator”) to assist them in their attempt to reach an amicable 
settlement of their dispute arising out of or relating to a contractual or other legal relationship. The 
conciliator does not have the authority to impose upon the parties a solution to the dispute. 

 A conciliation is international if: 
  (a)  The parties to an agreement to conciliate have, at the time of the conclusion 
of that agreement, their places of business in different States; or 
  (b) The State in which the parties have their places of business is different from 
either: 

                                                 
a States wishing to enact this Model Law to apply to domestic as well as international 

conciliation may wish to consider the following changes to the text: 
- Delete the word “international” in paragraph (1) of article 1; and 
- Delete paragraphs (4),(5) and (6) of article 1. 

b The term “commercial” should be given a wide interpretation so as to cover matters 
arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of 
a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade 
transaction for the supply or exchange of goods or services ; distribution agreement; commercial 
representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; 
licensing; investment; financing; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture 
and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, 
rail or road. 
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   (i)  The State in which a substantial part of the obligations of the 
commercial relationship is to be performed; or 
   (ii)  The State with which the subject matter of the dispute id most 
closely connected. 

(5)  For the purposes of this article: 
  (a)  If a party has more than one place of business, the place of business is that 
which has the closest relationship to the agreement to conciliate; 
  (b)  If a party does not have a place of business, reference is to be made to the 
party’s habitual residence.  
 (6)  This Law also applies to a commercial conciliation when the parties agree that the 
conciliation is international or agree to the applicability of this Law. 

(7)  The parties are free to agree to exclude the applicability of this Law. 
(8)  Subject to the provisions of paragraph 9. Of this article, this Law applies irrespective 

of the basis upon which the conciliation is carried out, including agreement between 
the parties whether reached before or after a dispute has arisen, an obligation 
established by law, or a direction or suggestion of a court, arbitral tribunal or 
competent governmental entity. 

(9) This Law does not apply to: 
  (a) Cases where a judge or an arbitrator, in the course of judicial or arbitral 
proceedings, attempts to facilitate a settlement; and 

(b) (…..) 
 
Article 2. Interpretation  
 (1)  In  the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to 
the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.  
 (2)  Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled 
in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based. 
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Article 3. Variation by agreement 
 Except for the provisions of article 2 and article 6, paragraph (3), the parties may agree to 
exclude or vary any of the provisions of this Law. 
 
Article 4. Commencement of conciliation proceedingsc 
 (1) Conciliation proceedings in respect of a dispute that has arisen commence on the day 
on which the parties to that dispute agree to engage in conciliation proceedings. 
 (2) If a party that invited another party to conciliate does not receive an acceptance of the 
invitation within thirty days from the day on which the invitation was sent, or within such other 
period of time as specified in the invitation, the party may elect to treat  this as a rejection of the 
invitation to conciliate. 
 
Article 5. Number and appointment of conciliators 
 (1)  There shall be one conciliator, unless the parties agree that there shall be two or more 
conciliators. 
 (2) The parties shall endeavour to reach agreement on a conciliator or conciliators, unless 
a different procedure for heir appointment has been agreed upon. 
 (3)  Parties may seek the assistance of an institution or person in connection with the 
appointment of conciliators. In particular: 
  (a)  A party may request such an institution or person to recommend suitable 
persons to act as conciliator; or 
                                                 

c The following text is suggested fir States that might wish to adopt a provision on the 
suspension of the limitation period: 
   Article X. Suspension of limitation period 

(1) When the conciliation proceedings commence, the running of the limitation period 
regarding the claim that is the subject matter of the conciliation is suspended. 

(2) When the conciliation proceedings have terminated without a settlement agreement, 
the limitation period resumes running from the tine the conciliation ended without a 
settlement agreement. 
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  (b) The parties nay agree that the appointment of one or more conciliators be 
made directly by such an institution or person. 
 (4)  In recommending or appointing individuals to act as conciliator, the institution or 
person shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of as 
independent and impartial conciliator and, where appropriate, shall take into account the 
advisability of appointing a conciliator of a nationality other than the nationalities of the parties. 
 (5) When a person is approached in connection with his or her possible appointment as 
conciliator, he or she shall disclose any circumstances likely to gibe rise to justifiable doubts as to 
his or her impartiality or independence. A conciliator, from the time of his or her appointment and 
throughout the conciliation proceedings, shall without delay disclose any such circumstances to 
the parties unless they have already been informed of them by him or her.  
 
Article 6. Conduct of conciliation 
 (1)   The parties are free to agree, by reference to a set of rules or otherwise. On the 
manner on which the conciliation is to be conducted. 
 (2)  Failing agreement on the manner on which the conciliation is to be conducted, the 
conciliator may conduct the conciliation proceedings in such a manner as the conciliator 
considers appropriate, taking into account the circumstances of the case, any wishes that the 
parties may express and the need for a speedy settlement of the dispute.   
 (3)   In any case, in conducting the proceedings, the conciliator shall seek to maintain fair 
treatment of the parties and, on so doing, shall take into account the circumstances of the case. 
 (4)   The conciliator may, at any stage of the conciliation proceedings, make proposals 
for a settlement of the dispute. 
 
Article 7. Communication between conciliator and parties  
 The conciliator may meet or communicate with the parties together or with each of them 
separately. 
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Article 8. Disclosure of information 
 When the conciliator receives information concerning the dispute from a party, the 
conciliator may disclose the substance of that information to any other party to the conciliation. 
However, When a party gives any information to the conciliator, subject to a specific condition 
that it be kept confidential, that information shall not be disclosed to any other party to the 
conciliation. 
 
Article 9. Confidentiality 
 Unless otherwise agreed by the parties, all information relating to the conciliation 
proceedings shall be kept confidential, except where disclosure is required under the law or for 
the purposes of implementation or enforcement of a settlement agreement. 
 
Article 10. Admissibility of evidence in other proceedings 
 (1)  A party to the conciliation proceedings. The conciliator and any third person, 
including those involved in the administration of the conciliation proceedings, shall not in 
arbitral, judicial or similar proceedings rely on, introduce as evidence or give testimony or 
evidence regarding any of the following:  
  (a)   An invitation by a party to engage in conciliation proceedings or the fact 
that a party was willing to participate on conciliation proceedings; 
  (b)   Views expressed or suggestions made by a party on the conciliation in 
respect of a possible settlement of the dispute; 
  (c)   Statements or admissions made by a party on the course of the conciliation 
proceedings; 
  (d)    Proposals made by the conciliator; 
  (e)  The fact that a party had indicated its willingness to accept a proposal for 
settlement made by the conciliator; 
  (f)  A document prepared solely for purposes of the conciliation proceedings. 
 (2)  Paragraph (1)  of this article applies irrespective of the form of the information or 
evidence referred to therein. 

DPU



 

  132
 
  
 (3)    The disclosure of the information referred to in paragraph (1) of this article shall not 
be ordered by an arbitral tribunal, court or other competent governmental authority and, if such 
information is offered as evidence on contravention of paragraph (1) of this article, that evidence 
shall be treated as inadmissible. Nevertheless, such information may be disclosed or admitted on 
evidence to the extent required under the law or for the purposes of implementation or 
enforcement of a settlement agreement. 
 (4)   The provisions of paragraphs (1),(2) and (3)  of this article apply whether or not the 
arbitral, judicial or similar proceedings relate to the dispute that is or was the subject matter of the 
conciliation proceedings. 
 (5)   Subject to the limitations of paragraph (1) of this article, evidence that is otherwise 
admissible in arbitral or judicial or similar proceedings does not become inadmissible as a 
consequence of having been used in a conciliation. 
 
Article 11. Termination of conciliation proceedings 
 The conciliation proceedings are terminated: 
 (a)   By the conclusion of a settlement agreement by the parties, on the date of the 
agreement; 
 (b)   By a declaration of the conciliator, after consultation with the parties, to the effect 
that further efforts at conciliation are no longer justified, on the date of the declaration; 
 (c)   By a declaration of the parties addressed to the conciliator to the effect that the 
conciliation proceedings are terminated, on the date of the declaration; or 
 (d)   By a declaration of a party to the other party or parties and the conciliator, of 
appointed, to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of the 
declaration. 
 
Article 12. Conciliator acting as arbitrator  
 Unless otherwise agreed by the parties, the conciliator shall not act as an arbitrator in 
respect of a dispute that was or is the subject of the conciliation proceedings or in respect of 
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another dispute that has arisen from the same contract or legal relationship or any related contract 
or legal  relationship.  
  
Article 13. Resort to arbitral or judicial proceedings 
 Where the parties have agreed to conciliate and have expressly undertaken not to initiate 
during a specified period of time or until a specified event has occurred arbitral or judicial 
proceedings with respect to an existing or future dispute, such an undertaking shall be given effect 
by the arbitral  tribunal or the court until the terms of the undertaking have been complied with, 
except to the extent necessary for a party, in its opinion, to preserve its rights. Initiation of such 
proceedings is not of itself to be regarded as a waiver of the agreement to conciliate or as a 
termination of the conciliation proceedings.  
 
Article 14. Enforceability of settlement agreementd 
 If the parties conclude an agreement settling a dispute, that settlement agreement is 
binding and enforceable… (the enacting State may insert a description of the method of enforcing 
settlement agreements or refer t0 provisions governing such enforcement). 
 

                                                 
d  When implementing the procedure for enforcement of settlement agreements, an 

enacting State may consider the possibility of such a procedure being mandatory. 
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ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
 
 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลางวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเหมาะสมยิ ่งขึ้น เพื ่อชวยเพิ ่ม
ประสิทธิภาพ  ในการการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว   
และเท่ียงธรรม โดยไมตองมีการสืบพยานและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแหงคดี  ซ่ึงการระงับ           
ขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียดังกลาวถือไดวาเปนมาตรการท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน  ท้ังจะชวยลดปริมาณคดีท่ีจะตองมีการสืบพยาน
และวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทลงดวย  จึงวางระเบียบไวดังนี้  
  
                    ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลางวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  พ.ศ. ๒๕๔๓ ” 
   

      ขอ  ๒.   ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๓  เปนตนไป 
 
      ขอ  ๓. ใหยกเลิกระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

กลางวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป  

  
       ขอ   ๔.  ในระเบียบนี้ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
         “อธิบดี”  หมายความวา   อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศกลาง        
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                                    “รองอธิบดี”  หมายความวา  รองอธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง                                         
                                  “ผูไกลเกล่ีย”   หมายความวา  ผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง   ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนผูไกลเกล่ีย 
     “คณะไกลเกล่ีย”  หมายความวา  ผูไกลเกล่ีย ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
ไกลเกล่ียคดีท่ีมีการสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ีย  
                                  “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  ขาราชการศาลยุติธรรมและลูกจางในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง  ซ่ึงมีหนาท่ีปฏิบัติงานในเร่ืองการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท 
 

หมวด ๒ 
ผูไกลเกล่ีย 

 
    ขอ  ๕.  ใหอธิบดีแตงต้ังผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศกลางท่ีสมัครใจ  เปนผูไกลเกล่ีย       
                   ขอ ๖.  อธิบดีหรือรองอธิบดีเปนผูมอบหมายคดีใหผูไกลเกล่ียคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนคณะไกลเกล่ีย  ตามที่เห็นสมควร  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวก  รวดเร็ว และเท่ียงธรรม  ประกอบ
กับความเปนไปไดในการที่ทําใหขอพิพาทระงับไปดวยความพอใจและความรูสึกท่ีดีตอกันของ
คูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายเปนสําคัญ 
   ในคณะไกลเกลี่ยที ่มีผู ไกลเกลี่ยหลายคน  ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีกําหนด         
ผูไกลเกล่ียคนหนึ่งเปนผูไกลเกล่ียเจาของสํานวน         

 
ขอ  ๗.  คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียแลว หากอธิบดีหรือรองอธิบดีเห็นวาคดีนั้นไม

สมควรดําเนินการไกลเกล่ียอีกตอไป  อธิบดีหรือรองอธิบดีอาจส่ังใหสงสํานวนคืนผูพิพากษาเจาของ
สํานวน เพื่อดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไปได 
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หมวด ๓ 
การคัดเลือกคดีเขาสูระบบไกลเกล่ีย 

  
                    ขอ  ๘.  คดีแพงทั้งปวงและคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได    ซึ่งคูความ
ที่ เกี ่ยวของทุกฝายแถลงขอใหสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกลี่ย   ใหผูพิพากษาเจาของสํานวน
พยายามดําเนินการไกลเกล่ียกอน  โดยผูพิพากษาคนเดียวสามารถดําเนินการไกลเกล่ียได  ท้ังนี้ให
ดําเนินการไกลเกล่ียในหองพิจารณาโดยไมตองใชหองไกลเกล่ีย  
                                                      
                    ขอ  ๙.  ไมวากระบวนการพิจารณาดําเนินอยูในข้ันใด  ผูพิพากษาเจาของสํานวน  
อธิบดีหรือรองอธิบดี     โดยความสมัครใจของคูความที่เกี่ยวของทุกฝาย อาจสั่งใหสงสํานวนเขา
สูระบบไกลเกล่ียได  และในกรณีเชนวานี้   ผูไกลเกล่ียในคณะไกลเกล่ียตองไมเปนผูพิพากษา
เจาของสํานวนหรือองคคณะในคดีนั้น  เวนแตจะเปนความประสงคของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายท่ี
จะใหผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือองคคณะดังกลาวเปนผูไกลเกล่ียในคณะไกลเกล่ียนั้นได                                      

      การสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกลี่ยตามคําขอของคูความที่เกี่ยวของทุกฝาย
ใหอยูในดุลยพินิจของผูพิพากษาเจาของสํานวนวาจะอนุญาตหรือไม โดยพิจารณาจากความ
ประสงคท่ีแทจริงของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  และความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลใน
การระงับขอพิพาท 

     ในกรณีที ่คู ความที ่เกี ่ยวของทุกฝายประสงคใหมีการสงสํานวนเขาสู
ระบบไกลเกล่ียแตผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาไมควรอนุญาต  ใหผูพิพากษาเจาของสํานวน
ปรึกษาอธิบดีหรือรองอธิบดีกอนมีคําส่ัง                                
                                   ในกรณีที่คูความที่เกี่ยวของทุกฝายประสงคใหนําคดีที่เคยไกลเกลี่ยแลวมา
ไกลเกล่ียใหม แตผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาไมควรอนุญาต ใหผูพิพากษาเจาของสํานวน
ปรึกษาอธิบดีหรือรองอธิบดีกอนมีคําส่ังเชนกันและหากผูพิพากษาเจาของสํานวนกับอธิบดีหรือ
รองอธิบดีเห็นพองตองกันวาสมควรใหดําเนินการไกลเกล่ียใหมก็ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนสั่ง
อนุญาตทั้งนี ้คณะไกลเกลี่ยใหมซึ่งอธิบดีหรือรองอธิบดีจะมอบใหดําเนินการไกลเกลี่ยตาม
ระเบียบ ขอ ๖.ตองมิใชคณะเดิมท่ีเคยดําเนินการไกลเกล่ียมาแลว เวนแตคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย
ประสงคใหคณะไกลเกล่ียเดิมดําเนินการไกลเกล่ีย     

         
ขอ  ๑๐.   ภายใตบังคับระเบียบ ขอ ๙.  คดีที่ไดรับอนุญาตใหสงสํานวนเขาสูระบบ

ไกลเกล่ีย  ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนจดรายงานกระบวนพิจารณา  ส่ังงดการดําเนินกระบวน
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พิจารณาไวช่ัวคราว  และกําหนดวันนัดไกลเกล่ียไว  แลวสงสํานวนใหอธิบดีหรือรองอธิบดีเพื่อ
มอบหมายใหแกคณะไกลเกล่ียดําเนินการไกลเกล่ียตอไป 

         หากผูพิพากษาเจาของสํานวน  อธิบดีหรือรองอธิบดีเห็นวาการสงสํานวนเขา
สูระบบไกลเกลี่ยจะเปนเหตุใหการพิจารณาคดีตองหยุดชะงักโดยไมสมควรหรือลาชาเกิน
ควร ผูพิพากษาเจาของสํานวน  อธิบดีหรือรองอธิบดีอาจมีคําส่ังใหดําเนินกระบวนพิจารณาไป
พรอมกับการดําเนินการไกลเกล่ียได  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของคูความที่เกี่ยวของทุกฝายเปน
สําคัญ 
   
                     ขอ  ๑๑.   คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียแลว ใหตั้งสํานวนไกลเกล่ีย โดยออกหมายเลขคดี
ดําใชอักษรยอ  ก. นําหนาเลขคดีแลวผูกติดกับสํานวนหลัก  หากมีการดําเนินกระบวนพิจารณาใด 
ๆ เกี่ยวกับสํานวนหลักระหวางคดีอยูในระบบไกลเกล่ีย  ใหเจาหนาท่ีปลดสํานวนไกลเกล่ียออก
จากสํานวนหลักเพื่อสงสํานวนหลักไปดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวกอน แลวจึงสงสํานวน
หลักคืนสูงานไกลเกล่ีย 
                                    เม่ือดําเนินการไกลเกล่ียเสร็จ ไมวาคูความจะตกลงกันไดหรือไมก็ตาม       
ใหออกหมายเลขคดีแดง โดยใชอักษรยอ ก.  นําหนาเลขคดี สําหรับคดีท่ีมีการไกลเกล่ียใหมตามระเบียบ
ขอ ๙. วรรคส่ีใหออกหมายเลขคดีไกลเกล่ียใหมทุกคร้ัง                                
                        
                    ขอ  ๑๒.   ภายใตบังคับระเบียบ  ขอ ๑๖.  การดําเนินกระบวนการพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และ
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  นอกจากการดําเนินการ
ไกลเกล่ีย  ใหอยูในความรับผิดชอบของผูพิพากษาเจาของสํานวน   
                                                       

หมวด ๔ 
การดําเนินการไกลเกล่ีย  

                        
                    ขอ  ๑๓.   เม่ือไดรับสํานวนคดีแลว ใหคณะไกลเกล่ียดําเนินการไกลเกล่ียโดยไมชักชา  
ตามท่ีเห็นสมควรและเปนธรรมแกคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย                                   
                                  ใหดําเนินการไกลเกลี่ยในหองที่จัดไวโดยเฉพาะ แตถาคณะไกลเกลี่ย
เห็นสมควรหรือคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายรองขอ  จะดําเนินการไกลเกล่ีย ณ สถานท่ีอ่ืนใดอัน
สมควรแกกรณีก็ได  โดยไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือรองอธิบดี 
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       ขอ  ๑๔.   ภายใตบังคับระเบียบ ขอ ๑๓.วรรคสอง  คณะไกลเกล่ียอาจนัดหมายให
คูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายมาศาลพรอมกันหรืออาจนัดหมายใหไปพรอมกัน  ณ  สถานท่ีใด ๆ  
เพื่อใหการไกลเกล่ียสําเร็จดวยดีก็ได 
 
                    ขอ  ๑๕.  ใหคณะไกลเกล่ียแจงใหคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายทราบวา  ขอเท็จจริงและ
การดําเนินการในช้ันไกลเกล่ียนั้น   คูความไมอาจนําไปใชอางอิงในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในคดีใด ๆ ของศาลได โดยใหผู ไกลเกลี่ยจดแจงขอความดังกลาวไวในรายงานกระบวน
พิจารณาชั้นไกลเกล่ียนัดแรกแลวใหคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายลงลายมือช่ือรับรองไวในรายงาน
กระบวนพิจารณานั้นดวย                                      
                      
                   ขอ  ๑๖.  เมื่อคณะไกลเกลี่ยดําเนินการไกลเกลี่ยแลวเสร็จ  หากการไกลเกลี่ยในคดี
แพงสําเร็จโดยโจทกถอนฟองหรือมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  หรือคดีอาญาท่ี      
ไกลเกล่ียสําเร็จโดยโจทกหรือผูเสียหายตกลงกับจําเลยได แลวโจทกถอนฟองหรือผูเสียหายถอน   
คํารองทุกข  ใหคณะไกลเกล่ียเปนผูมีคําส่ังหรือคําพิพากษาตามยอม แตในกรณีท่ีคณะไกลเกล่ียนั้น
ไมมีผูไกลเกล่ียท่ีเปนผูพิพากษาหรือมีเพียงหนึ่งคน  ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนและผูพิพากษาอีก
คนหนึ่งในคณะของตนหรือผูพิพากษาอีกคนหนึ่งในคณะของผูพิพากษานั้น แลวแตกรณี รวมเปน
องคคณะดวย สวนในกรณีท่ีคณะไกลเกล่ียไมมีผูไกลเกล่ียท่ีเปนผูพิพากษาสมทบ ใหผูพิพากษา
สมทบเวรช้ีรวมเปนองคคณะดวย 
                                   ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียไมบรรลุผลใหตกลงกันได ใหคณะไกลเกล่ียจด
รายงานกระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ีย สงสํานวนคืนผูพิพากษาเจาของสํานวนดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไป  ในกรณีเชนนี้ใหคณะไกลเกล่ียกําหนดวันนัดพรอม  หรือหากผูพิพากษาเจาของ
สํานวนเห็นชอบ ก็ใหคณะไกลเกล่ียกําหนดวันนัดพิจารณาไปได และใหคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย
ลงลายมือช่ือทราบนัดไวในรายงานกระบวนพิจารณานั้นดวย 
         ในกรณีตามวรรคสอง   หากเปนความประสงคของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย
ท่ีจะนําขอตกลงขอใดหรือการประนีประนอมในประเด็นขอใดซึ่งรับกันและไมขัดตอกฎหมาย
ไปใชอางอิงในชั้นพิจารณาใหคณะไกลเกลี่ยบันทึกไวในรายงานกระบวนพิจารณาชั ้น      
ไกลเกล่ียโดยละเอียด  ตามความประสงคของคูความดังกลาว 
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ขอ  ๑๗.  ในกรณีการไกลเกล่ียไมบรรลุผลใหตกลงกันได  ใหเจาหนาที่แยกสํานวน
ไกลเกล่ียเก็บไวเปนความลับและทําลายภายใน  ๗ วัน  นับแตวันท่ีคณะไกลเกล่ียมีคําส่ังสงสํานวน
หลักคืน เวนแตรายงานกระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ียฉบับท่ีสงสํานวนหลักคืน ใหรวมเก็บไวใน
สํานวนหลัก   

               
                                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม   ๒๕๔๓ 

 
    ประสพสุข  บุญเดช 

        

                                                                                   (นายประสพสุข  บุญเดช)  
 

                                                                                        อธิบดีผูพิพากษา 
                                                            ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง    
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ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาททางการเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

_________________________ 
 
        โดยท่ีในปจจุบันขอพิพาททางการเงินมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เปนอยางมาก ท้ังปริมาณคดีขอพิพาททางการเงินท่ีข้ึนสูศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลางก็เพิ่มมากข้ึน มีความยุงยากซับซอนข้ึน และมีความเก่ียวพันกันระหวางคูความและบุคคล
หลายฝาย      สมควรมีระเบียบวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาททางการเงินข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและเท่ียงธรรม 
ยิ่งข้ึน จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 
ขอ ๑.  ระเบียบนี้เรียกวา     “ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลางวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาททางการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔”  
 

ขอ ๒.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
 

หมวด ๑ 
             บทท่ัวไป 

 
ขอ ๓.  ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

              “อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลาง 
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              “รองอธิบดี”  หมายความวา รองอธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง ซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลางใหปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

              “ผูไกลเกล่ีย”  หมายความวา ผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนผูไกลเกล่ีย 

              “คณะไกลเกล่ีย” หมายความวา ผูไกลเกล่ีย ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการไกลเกล่ีย
คดีท่ีมีการสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ีย 

 “ผูทรงคุณวุฒิ”    หมายความวา   ผูมีความรูความชํานาญทางการเงิน    การบัญชี   การ
บริหารหรือสาขาอ่ืน ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวกับสํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม 

 “เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรมและลูกจางในศาลทรัพยสินทาง          
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ซ่ึงมีหนาท่ีปฏิบัติงานในเร่ืองการไกลเกล่ียขอพิพาท 
  “ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท”      หมายความวา   ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของสํานักระงับ  
ขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม  
  “ขอพิพาททางการเงิน”  หมายความวา ขอพิพาทท่ีธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน 
รวมท้ังบริษัทบริหารสินทรัพยหรือองคกรธุรกิจท่ีประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน เปนเจาหนี้เรียกรอง
หนี้จากลูกหนี้รายเดียวหรือหลายราย อันเนื่องมาจากการใหสินเช่ือ   การคํ้าประกัน     การออกตราสาร
การเงิน     หรือการใหบริการทางการเงิน    รวมท้ังหนี้อ่ืนของเจาหนี้ท่ีเกี่ยวพันกับกิจการของลูกหนี้ดวย 

              “คาใชจาย” หมายความวา  คาปวยการ    คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก
และคาตอบแทนอยางอ่ืนของผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงอาจเบิกจายไดจากสํานักระงับขอพิพาท   สํานักงานศาล
ยุติธรรม 
 

หมวด ๒ 
ผูไกลเกล่ียและคณะไกลเกล่ีย 

  
ขอ ๔.  ใหอธิบดีแตงต้ังผูพพิากษาและผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญา 

และการคาระหวางประเทศกลางท่ีสมัครใจ เปนผูไกลเกล่ีย 
  

ขอ ๕.  อธิบดีหรือรองอธิบดีเปนผูมอบหมายคดีใหผูไกลเกล่ียคนหนึ่งหรือหลายคน  
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ตามท่ีเห็นสมควร เปนคณะไกลเกล่ีย ท้ังนี ้ โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม  ประกอบ 
กับความเปนไปไดในการที่ทําใหขอพิพาทระงับไปดวยความพอใจและความรูสึกท่ีดีตอกันของคูความ
ท่ีเกี่ยวของทุกฝายเปนสําคัญ  แตผูไกลเกล่ียในคณะไกลเกล่ียตองไมเปนผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือ
องคคณะในคดีนั้น  และในการนําคดีท่ีเคยไกลเกล่ียมาแลวมาดําเนินการไกลเกล่ียใหม   คณะไกลเกล่ีย
ตองมิใชคณะไกลเกล่ียเดิมท่ีเคยดําเนินการไกลเกล่ียมาแลว   เวนแตจะเปนความประสงคของคูความท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือองคคณะเปนผูไกลเกล่ียในคณะไกลเกล่ียนั้นได หรือ
ใหคณะไกลเกล่ียเดิมดําเนินการไกลเกล่ียใหมได แลวแตกรณี 
  
            ขอ ๖.  ในคณะไกลเกล่ียท่ีมีผูไกลเกล่ียหลายคน  ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีกําหนด       
ผูไกลเกล่ียคนหนึ่งเปนผูไกลเกล่ียเจาของสํานวน 
 
 

หมวด ๓ 
การสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ีย 

 
  ขอ ๗. คดีขอพิพาททางการเงินซ่ึงผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาอาจระงับไปไดดวย
การไกลเกล่ียหรือคูความที่เกี่ยวของฝายใดฝายหน่ึงหรือทุกฝายแถลงขอใหสงสํานวนเขาสูระบบ     
ไกลเกล่ีย  ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนพยายามดําเนินการไกลเกล่ียกอน โดยผูพิพากษาคนเดียว
สามารถดําเนินการไกลเกล่ียในหองพิจารณาได   
 
  ขอ ๘. ไมวากระบวนพิจารณาจะดําเนินอยูในช้ันใด   ผูพิพากษาเจาของสํานวน  โดย
ความสมัครใจของคูความที่เกี่ยวของทุกฝาย อาจอนุญาตใหสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียได   โดย
คํานึงถึงความประสงคท่ีแทจริงของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย   และความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะ
บรรลุผลในการระงับขอพิพาท 
  ในกรณีท่ีคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ประสงคใหมีการสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ีย 
หรือใหนําคดีท่ีเคยไกลเกล่ียมาแลว มาดําเนินการไกลเกล่ียใหม   แตผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาไม
ควรอนุญาต  ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนปรึกษาอธิบดีหรือรองอธิบดีกอนมีคําส่ัง 
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 ขอ ๙. คดีท่ีไดรับอนุญาตใหสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ีย  ใหผูพิพากษาเจาของ

สํานวนจดรายงานกระบวนพิจารณา ส่ังงดการดําเนินกระบวนพิจารณาไวช่ัวคราว  และกําหนดวันนัด
ไกลเกล่ียไว แลวเสนอสํานวนใหอธิบดีหรือรองอธิบดี    พิจารณามอบหมายใหแกคณะไกลเกล่ียตาม
ขอ ๕. ตอไป 

  หากผูพิพากษาเจาของสํานวน อธิบดีหรือรองอธิบดีเห็นวา  การสงสํานวนเขาสูระบบ
ไกลเกล่ีย  จะเปนเหตุใหการพิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทตองหยุดชะงักโดยไมสมควรหรือลาชา
เกินควร ผูพิพากษาเจาของสํานวน อธิบดีหรือรองอธิบดี แลวแตกรณี อาจส่ังใหดําเนินกระบวน
พิจารณาไปพรอมกับการดําเนินการไกลเกล่ียได   ท้ังนี้   โดยคํานึงถึงประโยชนของคูความท่ีเกี่ยวของ
เปนสําคัญ 
 
  ขอ ๑๐. คดีท่ีสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียแลว ใหตั้งสํานวนไกลเกล่ีย โดยออก
หมายเลขคดีดําและใชอักษรยอ กง. นําหนาเลขคดี แลวผูกติดกับสํานวนหลัก และในระหวางการ
ดําเนินการไกลเกล่ียนั้น หากมีการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ เกี่ยวกับสํานวนหลัก ใหเจาหนาท่ีปลด
สํานวนไกลเกล่ียออกจากสํานวนหลัก  เพื่อสงสํานวนหลักไปดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวกอน    
แลวจึงสงสํานวนหลักคืนสูงานไกลเกล่ีย 
  เม่ือการไกลเกล่ียส้ินสุดลง  ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม   ใหออกหมายเลขคดีแดง และใช
อักษรยอ  กง.  นําหนาเลขคดี เชนกัน 
  ในกรณีท่ีนําคดีท่ีเคยไกลเกล่ียมาแลว   มาดําเนินการไกลเกล่ียใหม     ใหตั้งสํานวน 
ไกลเกล่ียใหมและออกหมายเลขคดีไกลเกล่ียใหมดวย 
 
  ขอ ๑๑. ภายใตบังคับขอ ๑๘.  การดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ  เกี่ยวกับสํานวนหลัก
ในระหวางการดําเนินการไกลเกล่ียนั้น     ใหอยูในความรับผิดชอบของผูพิพากษาเจาของสํานวน  หรือ
ผูพิพากษาเจาของสํานวนและองคคณะ แลวแตกรณี 
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หมวด ๔ 
การดําเนินการไกลเกล่ีย 

 
  ขอ ๑๒. เม่ือไดรับสํานวนไกลเกล่ียแลว    ใหคณะไกลเกล่ียดําเนินการไกลเกล่ียโดย
ไมชักชา ตามท่ีเห็นสมควรและเปนธรรมแกคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
               ใหดําเนินการไกลเกล่ียในหองท่ีจัดไวโดยเฉพาะ  แตถาคณะไกลเกล่ียเห็นสมควรหรือ
คูความท่ีเกี่ยวของฝายใดฝายหน่ึงรองขอ คณะไกลเกล่ียจะดําเนินการไกลเกล่ีย ณ สถานที่อ่ืนใด         
อันสมควรแกกรณีก็ได  โดยไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือรองอธิบดี 
 
  ขอ ๑๓. เพื่อประโยชนในการไกลเกล่ีย   เม่ือคณะไกลเกล่ียเห็นสมควร หรือคูความท่ี
เกี่ยวของฝายใดฝายหนึ่งรองขอคณะไกลเกล่ียอาจนัดหมายใหคูความที่เกี่ยวของทุกฝายหรือฝายใดฝาย
หนึ่งมารวมในการดําเนินการไกลเกล่ียดวยตนเอง หรือดําเนินการไกลเกล่ียเปนการลับเฉพาะตอหนา
คูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งโดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได 
 
  ขอ ๑๔. กอนดําเนินการไกลเกล่ีย ใหคณะไกลเกล่ียแจงใหคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย
ทราบวา     ขอเท็จจริงและความเห็นท่ีปรากฏในการดําเนินการไกลเกล่ีย    และขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ดําเนินการไกลเกล่ียนั้น  ไมอาจนําไปใชอางอิงในกระบวนพิจารณาในคดีใดๆ  ของศาลได  แลวให
คณะไกลเกล่ียจดขอความนั้นลงไวในรายงานกระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ียนัดแรกน้ัน และใหคูความ
ท่ีเกี่ยวของทุกฝายลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญดวย 
 
  ขอ ๑๕. ในการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาททางการเงินท่ีมีปญหายุงยากซับซอน และ
จําเปนตองอาศัยความรูความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิ เม่ือคณะไกลเกล่ียเห็นสมควรหรือคูความที่
เกี่ยวของฝายใดฝายหนึ่งรองขอคณะไกลเกล่ียอาจต้ังผูทรงคุณวุฒิ โดยแจงใหสํานักระงับขอพิพาท
สํานักงานศาลยุติธรรมสงผูทรงคุณวุฒินั้นมาให  แตในกรณีท่ีคณะไกลเกลี่ยนั้น ไมมีผูไกลเกลี่ยที่เปน
ผูพิพากษาใหคณะไกลเกล่ียแจงใหผูพิพากษาเจาของสํานวนดําเนินการให 
  ให เบิกจายคาใชจายจากสํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรมใหแก
ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียเพื่อ
ระงับขอพิพาททางการเงิน 
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  ขอ ๑๖. ภายใตบังคับขอ ๑๗. เม่ือครบกําหนดหกสิบวัน นับแตวันนัดไกลเกล่ียนัดแรก
ใหคณะไกลเกล่ียสงสํานวนหลักคืนผูพิพากษาเจาของสํานวน  เพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป      
เวนแตคณะไกลเกล่ียเห็นสมควรขยายระยะเวลา ดังตอไปนี้ 
  (๑)  คดีท่ีจํานวนทุนทรัพยท่ีพิพาทเกินสิบลานบาท ใหขยายระยะเวลาไดอีกสามสิบวัน 
  (๒)  คดีท่ีจํานวนทุนทรัพยท่ีพิพาทเกินหาสิบลานบาท     ใหขยายระยะเวลาไดอีกสอง
คร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน 
  (๓)  คดีท่ีจํานวนทุนทรัพยท่ีพิพาทเกินหนึ่งรอยลานบาท ใหขยายระยะเวลาไดอีกสาม 
คร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน 
  (๔)  คดีท่ีมีความสําคัญยุงยากซับซอน และจํานวนทุนทรัพยท่ีพิพาทเกินหนึ่งรอยลาน
บาท หากเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหขยายระยะเวลาอีกกี่คร้ัง คร้ังละเทาใด ก็ได          
แตรวมระยะเวลาทั้งหมดแลว ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
  ในกรณีท่ีมีพฤติการณพิเศษ เม่ือคํานึงถึงความประสงคท่ีแทจริงของคูความท่ีเกี่ยวของ
ทุกฝายและความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลใหระงับขอพิพาทไดแลว คณะไกลเกล่ียโดย
ความเห็นชอบของอธิบดีหรือรองอธิบดี อาจขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปไดตามความจําเปน 
 

ขอ ๑๗. คดีท่ีอยูในระหวางการดําเนินการไกลเกล่ียนั้น  หากอธิบดีหรือรองอธิบดีเห็น
วา ไมสมควรดําเนินการไกลเกล่ียตอไป โดยคํานึงถึงความประสงคท่ีแทจริงของคูความที่เกี่ยวของ     
ทุกฝายหรือความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลใหระงับขอพิพาทไดภายในเวลาอันสมควร   
อธิบดีหรือรองอธิบดีอาจส่ังใหยุติการดําเนินการไกลเกล่ีย และสงสํานวนหลักคืนผูพิพากษาเจาของ
สํานวน  เพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได 
 
  ขอ ๑๘. เม่ือคณะไกลเกล่ียดําเนินการไกลเกล่ียสําเร็จ โดยโจทกถอนฟองหรือมีการทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ ใหคณะไกลเกล่ียเปนผูมีคําส่ัง หรือคําพิพากษาตามยอม  แตในกรณีท่ี
คณะไกลเกล่ียนั้นไมมีผูไกลเกล่ียท่ีเปนผูพิพากษา หรือมีเพียงหนึ่งคน ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนและ
ผูพิพากษาอีกหนึ่งคนในคณะของตน   หรือผูพิพากษาอีกคนหน่ึงในคณะของผูพิพากษานั้น แลวแต
กรณี รวมเปนองคคณะดวย  สวนในกรณีท่ีคณะไกลเกล่ียไมมีผูพิพากษาสมทบ  ใหผูพิพากษาสมทบ
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เวรช้ี รวมเปนองคคณะดวย ท้ังนี้ เวนแตในการมอบหมายคดีตามขอ ๕. อธิบดีหรือรองอธิบดีจะได
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน  
               ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียไมบรรลุผลใหตกลงกันได ใหคณะไกลเกล่ียจดรายงาน
กระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ีย     สงสํานวนหลักคืนผูพิพากษาเจาของสํานวน  เพื่อดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไป  ในกรณีดังกลาวนี้    ใหคณะไกลเกล่ียกําหนดวันนัดพรอม   หรือหากผูพิพากษาเจาของ
สํานวนเห็นชอบ ก็ใหคณะไกลเกล่ียกําหนดวันนัดพิจารณาไปได    และใหคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายลง
ลายมือช่ือทราบนัดไวในรายงานกระบวนพิจารณานั้นดวย 
    ในกรณีตามวรรคสอง    หากเปนความประสงคของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายท่ีจะนํา
ขอเท็จจริงหรือความเห็นตามขอ ๑๔.    หรือนําขอตกลงขอใดหรือการประนีประนอมในประเด็นขอใด
ซ่ึงไมขัดตอกฎหมาย  ไปใชอางอิงในการดําเนินกระบวนพิจารณา    ใหคณะไกลเกล่ียจดความประสงค
ของคูความดังกลาว ลงไวในรายงานกระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ียดวย  
   

   ขอ ๑๙. ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียไมบรรลุผลใหตกลงกันได  หรือมีการสงสํานวนหลัก
คืนตามขอ ๑๖. หรือส่ังใหสงสํานวนหลักคืนตามขอ ๑๗.  ใหเจาหนาท่ีแยกสํานวนไกลเกล่ียเก็บไวเปน
ความลับ และทําลายภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีสงสํานวนหลักคืนผูพิพากษาเจาของสํานวน  เวนแต
รายงานกระบวนพิจารณาชั้นไกลเกล่ียหรือคําส่ังท่ีใหสงสํานวนหลักคืนนั้น ใหรวมเก็บไวในสํานวน
หลัก 
 

หมวด ๕ 
การสงคดไีปยงัศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท 

 
  ขอ ๒๐. คดีขอพิพาททางการเงินท่ีมีความยุงยากซับซอน  หรือเปนคดีหลายคดีท่ีมูลคดี
มีความเกี่ยวพันกัน   และโจทกคนเดียวหรือหลายคนฟองลูกหนี้คนเดียวหรือหลายคน  เปนจําเลยตอ
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางหรือตอศาลยุติธรรมอ่ืนดวย ไมวากระบวน
พิจารณาจะดําเนินอยูในช้ันใด หรือไมวาเวลาใดๆระหวางการดําเนินการไกลเกล่ีย  เม่ืออธิบดีหรือรอง
อธิบดีเห็นสมควร หรือคูความท่ีเกี่ยวของฝายใดฝายหนึ่งรองขอ  อธิบดีหรือรองอธิบดี โดยความสมัคร
ใจของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  อาจส่ังใหสงคดีของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
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ประเทศกลางดังกลาวท้ังหมดหรือบางคดีไปใหศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทดําเนินการไกลเกล่ียใหได ท้ังนี้ 
เพื่อใหการไกลเกล่ียบรรลุผลใหระงับขอพิพาทไดดวยความสะดวก รวดเร็วและเท่ียงธรรม 
  อธิบดีหรือรองอธิบดีอาจสั่งใหคู ความที ่เกี ่ยวของฝายใดฝายหนึ ่งหรือทุกฝาย       
ยื ่นขอเสนอเบื ้องตนในการชําระหนี ้หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้   อันจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินการไกลเกล่ีย   เพื่อประกอบการพิจารณาส่ังการตามวรรคหน่ึงได 
  ในการสงคดีไปใหศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาหนาท่ีสงสําเนา        
คําคูความ เชน คําฟองและคําใหการ สําเนารายงานกระบวนพิจารณาท่ีจดแจงประเด็นขอพิพาท (ถามี) 
และสําเนาขอเสนอตามวรรคสอง ไปดวย 

 
ขอ ๒๑. ในการสงคดีซ่ึงยังมิไดเขาสูระบบไกลเกล่ียไปใหศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท 

ดําเนินการไกลเกล่ียใหนั้น ใหนําความในขอ ๙. มาใชบังคับแกการส่ังงดการดําเนินกระบวนพิจารณาไว
ช่ัวคราว โดยอนุโลม 
       

ขอ  ๒๒ .  เ ม่ือได รับรายงานผลการไกล เกล่ียของศูนยไกล เกล่ียขอพิพาทแลว              
ใหผูพิพากษาเจาของสํานวน ผูพิพากษาเจาของสํานวนและองคคณะ หรือคณะไกลเกล่ีย แลวแตกรณี 
ดําเนินการตอไป โดยอนุโลมตามขอ ๑๘. 
 
  ขอ ๒๓. ในกรณีท่ีมีการตั้งสํานวนไกลเกล่ียไว เม่ือไดรับรายงานผลการไกลเกล่ียของ
ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทแลว ใหนําความในขอ ๑๐. วรรคสอง มาใชบังคับแกการออกหมายเลขคดีแดง
ของสํานวนไกลเกล่ีย โดยอนุโลม และหากการไกลเกล่ียของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทไมบรรลุผลให   
ตกลงกันได   ใหนําความในขอ ๑๙. มาใชบังคับแกการแยกและทําลายสํานวนไกลเกล่ีย และการรวม
รายงานผลการไกลเกล่ียของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทนั้น โดยอนุโลม 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี        กันยายน  ๒๕๔๔               

     ประสพสุข บุญเดช 
                     (นายประสพสุข บุญเดช) 
                อธิบดีผูพิพากษา 
         ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
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ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 
 

    โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลางวาดวยการไกล เกล่ียขอพิพาท  พ .ศ .๒๕๔๓  ใหสอดคลองกับระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.๒๕๔๔ ซ่ึงตราข้ึนตามกฎหมายใน
การระงับขอพิพาท ลงดวยความพอใจของคูความ ท้ังการไกลเกล่ียโดยองคคณะผูพิพากษาหรือโดย
ผูประนีประนอม จึงตองมีหลักเกณฑและวิธีการที่เปนมาตรฐานเพื่อความชัดเจนแกผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย ใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม   
 

    ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลางวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  พ.ศ. ๒๕๔๕ ” 
   

    ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  ๑๐  กันยายน ๒๕๔๕  เปนตนไป 
 
    ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง   

วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
    ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

 “คดี” หมายความวา คดีแพง คดีอาญาท่ีเปนความผิดอันยอมความได หรือคดีอ่ืน
ใดท่ีอาจระงับขอพิพาทไดดวยการตกลงกันของคูความ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวาง 

ประเทศกลาง และใหหมายความรวมถึงรองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามระเบียบ        
นี้ดวย 
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“ผูประนีประนอม” หมายความวา ผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสิน 
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ขาราชการศาลยุติธรรม และบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรับแตงต้ัง
ใหเปนผูประนีประนอม 

“คณะไกลเกล่ีย” หมายความวา ผูประนีประนอม ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
ไกลเกล่ียคดีท่ีมีการสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ีย 

 “ขอเท็จจริงในระบบไกลเกลี่ย” หมายความวา การติดตอระหวางคูความหรือ 
ขอเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกล่ียขอเท็จจริงท่ีเปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการ
เจรจาตกลงในกระบวนวิธีการไกลเกล่ียขอเท็จจริงท่ีคูความอีกฝายหน่ึงไดยอมรับหรือปฏิเสธใน
ขณะท่ีมีการไกลเกล่ีย  ความเห็นหรือขอเสนอใดๆซ่ึงไดเสนอโดยคูความอีกฝายหนึ่งหรือโดย           
ผูประนีประนอมขณะท่ีมีการไกลเกล่ีย 

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรมและลูกจางในศาลทรัพยสิน 
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ซ่ึงมีหนาท่ีปฏิบัติงานในเร่ืองการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 

หมวด ๑ 
การไกลเกล่ียโดยองคคณะผูพิพากษา  

    
 ขอ ๕  องคคณะผูพิพากษายอมมีอํานาจไกลเกล่ียคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง 
 การดําเนินการอยางใดๆตามระเบียบนี้ ยอมไมกระทบตออํานาจขององคคณะ              

ผูพิพากษาในการไกลเกล่ียคดีของตน 
 

หมวด ๒ 
การไกลเกล่ียโดยผูประนีประนอม 

 
สวนท่ี ๑ 

การแตงตั้งและการพนจากหนาท่ีของผูประนีประนอม 
 
   ขอ  ๖  เม่ือคดีข้ึนสูศาล ใหอธิบดี หรือโดยไดรับแจงจากองคคณะผูพิพากษาแตงต้ัง             ผู
พิพากษา    ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางท่ีสมัครใจ 
ขาราชการศาลยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผูใดผูหนึ่งหรือหลายคนเปนผูประนีประนอมเพ่ือ
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ชวยเหลือศาล    ในการไกลเกล่ียคดีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหผูประนีประนอมท่ี
ไดรับการแตงต้ังดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทไปตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีผูประนีประนอมเปนบุคคลภายนอกซ่ึงข้ึนทะเบียนไวตามท่ีเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทํา บุคคลนั้นยอมมีสิทธิรับคาปวยการและคาใชจาย ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.๒๕๔๔ สวนท่ี 
๕ การข้ึนทะเบียนผูประนีประนอม และสวนท่ี ๖ คาปวยการและคาใชจาย สําหรับบุคคลที่ไมมีช่ือ
อยูในทะเบียนนั้น การกําหนดคาใชจายและคาปวยการของผูประนีประนอม คูความตองรับผิดชอบ
ฝายละกึ่งหนึ่งหรือจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน   
  
    ขอ ๗ อธิบดีเปนผูมอบหมายคดีใหผูประนีประนอมคนหนึ่งหรือหลายคนเปนคณะ       
ไกลเกล่ียและกําหนดระยะเวลา  ตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และเท่ียง
ธรรม ประกอบกับความเปนไปไดในการที่ทําใหขอพิพาทระงับไปดวยความพอใจและความรูสึกท่ี
ดีตอกันของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายเปนสําคัญ  
 ในคณะไกลเกลี่ยที่มีผูประนีประนอมหลายคน ใหอธิบดีกําหนดผูประนีประนอม   
คนหนึ่งเปนเจาของสํานวน 
 
 ขอ   ๘   ในกรณี ท่ี คู ความประสงค จะแต ง ต้ั ง บุคคล ท่ี มิได ข้ึนทะ เ บียน เปน                         
ผูประนีประนอม อธิบดีจะแตงต้ังบุคคลเชนวานั้นไดเม่ือคูความท่ีจะตองเขารวมในกระบวนการ    
ไกลเกล่ียไดใหความ     ยินยอมและตกลงท่ีจะรับผิดชอบในคาใชจายของบุคคลนั้น 

     
 ขอ  ๙  หากการแตงต้ังผูประนีประนอมจะเปนเหตุใหการพิจารณาคดีไมติดตอกันหรือ

ตองลาชาจนเกินสมควร อธิบดีอาจส่ังใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปพรอมกับการไกลเกล่ียก็ได     
ท้ังนี้    ใหคํานึงถึงประโยชนของคูความทุกฝายเปนสําคัญ 

 
 ขอ  ๑๐  เม่ือไดรับการแตงต้ังแลว ผูประนีประนอมจะตองเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับสวน

ไดเสียหรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูความทุกฝายใหคูความทราบโดยทันที 
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 ขอ  ๑๑  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหผูประนีประนอมพนจากหนาท่ี 
  (๑)   เม่ือผูประนีประนอมถูกจําหนายช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือ 
       (๒)  อธิบดีมีคําส่ังถอดถอนผูประนีประนอมเม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาผูประนีประนอม

นั้น 
(ก) กระทําการใดๆ ในฐานะเปนผูแทนหรือการกระทําใดแทนคูความ 
(ข) มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับคูความฝายใดอันอาจกระทบกับความเปนกลาง

ในการไกลเกล่ีย 
 (๓)  อธิบดีมีคําส่ังถอดถอนเนื่องจากกระทําการบกพรองตอหนาท่ี หรือละเลยไม
ปฏิบัติตามหนาท่ี  
 
 ขอ ๑๒ เม่ือผูประนีประนอมพนจากหนาท่ีแลว อธิบดีอาจมีคําส่ังใหกระบวนการ          
ไกลเกล่ียส้ินสุดลงหรือแตงต้ังผูประนีประนอมคนใหมก็ได 
 ในกรณีท่ีผูประนีประนอมพนจากหนาท่ีเพราะเหตุตามขอ ๑๑ (๑) และ (๒) ถาคูความ
ประสงคจะใหมีการไกลเกล่ียตอไปโดยผูประนีประนอมคนเดิม  อธิบดีอาจใหผูประนีประนอมน้ัน
ดําเนินการไกลเกล่ียตอไปก็ได 
 

สวนท่ี ๒ 
การคัดเลือกคดีเขาสูระบบไกลเกล่ีย 

  
    ขอ ๑๓ ไมวากระบวนการพิจารณาดําเนินอยูในข้ันใด ผูพิพากษาเจาของสํานวน อธิบดี
โดยความสมัครใจของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝาย อาจส่ังใหสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียได และ
ในกรณีเชนวานี้ ผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียตองไมเปนผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือองค
คณะในคดีนั้น เวนแตจะเปนความประสงคของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายท่ีจะใหผูพิพากษาเจาของ
สํานวนหรือองคคณะดังกลาวเปนผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียนั้นได      
 การสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียตามคําขอของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายใหอยูใน    
ดุลยพินิจของผูพิพากษาเจาของสํานวนวาจะอนุญาตหรือไม โดยพิจารณาจากความประสงคท่ี
แทจริงของคูความที่เกี่ยวของทุกฝาย  และความเปนไปไดท่ีการไกลเกล่ียจะบรรลุผลในการระงับ     
ขอพิพาท 
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 ในกรณีท่ีคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายประสงคใหมีการสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียแต   
ผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาไมควรอนุญาต ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนปรึกษาอธิบดีกอนมี
คําส่ัง    
 ในกรณีท่ีคูความที่เกี่ยวของทุกฝายประสงคใหนําคดีท่ีเคยไกลเกล่ียแลวมาไกลเกล่ียใหม
แตผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาไมควรอนุญาต ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนปรึกษาอธิบดีกอนมี   
คําส่ังเชนกัน และหากผูพิพากษาเจาของสํานวนกับอธิบดีเห็นพองตองกันวาสมควรใหดําเนินการ
ไกลเกล่ียใหม ก็ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนส่ังอนุญาต ท้ังนี้ คณะไกลเกล่ียใหมซ่ึงอธิบดีจะมอบ
ใหดําเนินการไกลเกลี่ยตามระเบียบ ขอ ๗ ตองมิใชคณะเดิมท่ีเคยดําเนินการไกลเกล่ียมาแลว เวน
แต     คูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายประสงคใหคณะไกลเกล่ียเดิมดําเนินการไกลเกล่ีย     
 

    ขอ ๑๔  คดีท่ีเขาสูระบบไกลเกล่ียแลว ใหตั้งสํานวนไกลเกล่ีย โดยออกหมายเลขคดีดํา
ใชอักษรยอ ก. นําหนาเลขคดีแลวผูกติดกับสํานวนหลัก หากมีการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 
เกี่ยวกับสํานวนหลักระหวางคดีอยูในระบบไกลเกล่ีย ใหเจาหนาท่ีปลดสํานวนไกลเกล่ียออกจาก
สํานวนหลักเพื่อสงสํานวนหลักไปดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวกอน  แลวจึงสงสํานวนหลักคืน      
สูงานไกลเกล่ีย 
 เม่ือดําเนินการไกลเกล่ียเสร็จ ไมวาคูความจะตกลงกันไดหรือไมก็ตาม ใหออก
หมายเลขคดีแดง โดยใชอักษรยอ ก.  นําหนาเลขคดี สําหรับคดีท่ีมีการไกลเกล่ียใหมตามระเบียบ   
ขอ ๑๓ วรรคส่ี ใหออกหมายเลขคดีไกลเกล่ียใหมทุกคร้ัง            
 

 ขอ ๑๕  ภายใตบังคับระเบียบ ขอ ๒๖ การดําเนินกระบวนการพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง นอกจากการดําเนินการไกลเกล่ีย ใหอยูในความ  
รับผิดชอบของผูพิพากษาเจาของสํานวน        

 
สวนท่ี ๓ 

กระบวนการไกลเกล่ีย 
 
 ขอ  ๑๖  เม่ือศาลมีคําส่ังแตงต้ังผูประนีประนอมแลว การรับสงเอกสาร สํานวนคดีหรือ
การติดตอใดๆ ระหวางศาลกับผูประนีประนอมใหเปนไปตามท่ีศาลกําหนด 
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 ขอ  ๑๗  คูความท่ีเปนบุคคลธรรมดาควรเขารวมประชุมการไกลเกล่ียดวยตนเอง ท้ังนี้ 
อาจแตงต้ังผูแทนเขารวมประชุมดวยก็ได 
 ถาคูความเปนนิติบุคคล คูความนั้นอาจแตงต้ังผูแทนท่ีมีอํานาจตัดสินใจเขารวมประชุม 
การแตงต้ังใหกระทําเปนหนังสือยื่นตอผูประนีประนอม 
 
 ขอ  ๑๘  กอนเร่ิมการไกลเกล่ีย ใหผูประนีประนอมจัดใหคูความลงลายมือช่ือตกลงเขา
สูกระบวนการไกลเกล่ียและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนลายลักษณอักษร   
 

 ขอ  ๑๙  ผูประนีประนอมอาจหารือกับคูความ เพื่อพิจารณากําหนดขั้นตอนหรือ
แนวทางในการดําเนินการไกลเกล่ียกอนเร่ิมตนกระบวนการไกลเกล่ียก็ได  

 
 ขอ  ๒๐  เพื่อประโยชนในการไกลเกล่ีย ผูประนีประนอมอาจจะใหคูความเสนอ

ขอเท็จจริงหรือขอมูลเบ้ืองตนแหงขอพิพาท  ตลอดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทตอ                  
ผูประนีประนอมหรืออาจเสนอใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลดังกลาวระหวางคูความก็ได 

 คูความอาจขอใหผูประนีประนอมดําเนินการตามความในวรรคกอนก็ได ในกรณีเชน
วานี้ผูประนีประนอมจะจัดใหมีการดําเนินการตามท่ีคูความขอหรือไมก็ได 

 
 ขอ  ๒๑   การไกลเกล่ียจะกระทําดวยวิธีใด ณ วันเวลา และสถานท่ีใด ใหเปนไปตามท่ี   
ผูประนีประนอมกําหนด แตผูประนีประนอมจะตองแจงใหคูความทุกฝายทราบถึงการดําเนินการ      
ไกลเกล่ียท่ีคูความฝายหนึ่งฝายใดมิไดเขารวมใหคูความฝายนั้นทราบดวย 
 

 ขอ ๒๒ ในการไกลเกล่ียตอหนาคูความ ถาผูประนีประนอมเห็นเปนการจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการไกลเกล่ีย ผูประนีประนอมอาจอนุญาตใหเฉพาะแตตัวคูความท้ังสองฝายหรือ
เพียงแตฝายใดฝายหนึ่งอยูในการประชุมการไกลเกล่ียก็ได 
 ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูแทน ผูรับมอบอํานาจ ท่ีปรึกษาของคูความหรือ  
บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีผูประนีประนอมอนุญาตใหเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียดวย 
 
 ขอ   ๒๓  กระบวนการไกลเกล่ียใหดําเนินการเปนการลับ โดยไมมีการบันทึก
รายละเอียดของการไกลเกล่ียไว ไมวาบันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกในรูปแบบของการใช
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ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน เวนแตคูความจะตกลงกันให
บันทึกการดําเนินการไกลเกล่ียท้ังหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง โดยคูความเปนผูออกคาใชจายก็ได 
 
 ขอ  ๒๔  เม่ือผูประนีประนอมเห็นสมควร ผูประนีประนอมอาจจัดใหมีการยกราง
สัญญาประนีประนอมยอมความใหแกคูความก็ได ในกรณีท่ีการยกรางสัญญาดังกลาวมีคาใชจายที่
คูความตองเปนผูจาย ผูประนีประนอมจะกระทําไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากคูความทุกฝาย
และคูความตกลงรับผิดชอบในคาใชจายนั้นแลว 
 
 ขอ ๒๕  ผูประนีประนอมจะตองดําเนินการไกลเกล่ียใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี       
ผูแตงตั้งกําหนด เม่ือเห็นสมควรหรือผูประนีประนอมรองขอผูแตงตั้งอาจขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินการไกลเกล่ียออกไปอีกก็ไดถาเห็นวาคูความใกลจะบรรลุความตกลงในการระงับขอพิพาท
แลวหากผูประนีประนอมเห็นวา คูความฝายหนึ่งฝายใดดําเนินการไกลเกล่ียโดยมีลักษณะ      
ประวิงคดีใหชักชา ใหผูประนีประนอมรายงานใหผูแตงต้ังทราบโดยเร็ว 
 

 ขอ  ๒๖  เม่ือคณะไกลเกล่ียดําเนินการไกลเกล่ียแลวเสร็จ หากการไกลเกล่ียในคดีแพง
สําเร็จโดยโจทกถอนฟองหรือมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือคดีอาญาท่ีไกลเกล่ีย
สําเร็จโดยโจทกหรือผูเสียหายตกลงกับจําเลยได แลวโจทกถอนฟองหรือผูเสียหายถอนคํารองทุกข  
ใหผูประนีประนอมจดรายงานกระบวนพิจารณาชั้นไกลเกล่ียสงสํานวนคืนใหผูพิพากษาเจาของ
สํานวนมีคําส่ังหรือมีคําพิพากษาตามยอม สําหรับผูพิพากษาหรือผูพิพากษาสมทบท่ีไดรับแตงตั้ง
ใหเปนผูประนีประนอมในคดีนั้น อาจไดรับมอบหมายใหเปนองคคณะผูพิพากษาที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีแทนผูพิพากษาเจาของสํานวนนั้นก็ได เม่ือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอ่ืนอัน
มิอาจกาวลวงได  ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของอธิบดี  สวนในกรณี ท่ีคณะไกล เก ล่ียไม มี                      
ผูประนีประนอมท่ีเปนผูพิพากษาสมทบ ใหผูพิพากษาสมทบเวรปฏิบัติการรวมเปนองคคณะดวย 
 ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียไมบรรลุผลใหตกลงกันได ใหคณะไกลเกล่ียจดรายงานกระบวน
พิจารณาช้ันไกลเกล่ีย สงสํานวนคืนผูพิพากษาเจาของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ใน
กรณีเชนนี้ใหคณะไกลเกล่ียกําหนดวันนัดพรอม หรือหากผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นชอบ ก็ให
คณะไกลเกล่ียกําหนดวันนัดพิจารณาไปได และใหคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายลงลายมือช่ือทราบนัด
ไวในรายงานกระบวนพิจารณานั้นดวย 
 ในกรณีตามวรรคสอง หากเปนความประสงคของคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายท่ีจะนําขอ     
ตกลงขอใดหรือการประนีประนอมในประเด็นขอใดซ่ึงรับกันและไมขัดตอกฎหมายไปใชอางอิงใน
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ช้ันพิจารณา ใหคณะไกลเกล่ียบันทึกไวในรายงานกระบวนพิจารณาชั้นไกลเกล่ียโดยละเอียด        
ตามความประสงคของคูความดังกลาว 
 

สวนท่ี ๔ 
การส้ินสุดแหงกระบวนการไกลเกล่ีย 

 
 ขอ  ๒๗  ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุดลง 
 (๑)   คูความสามารถระงับขอพิพาทไดดวยการถอนฟอง หรือขอใหศาลมีคําพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 (๒)   คูความฝายใดฝายหนึ่งถอนตัวจากการไกลเกล่ีย 
 (๓)   ผูประนีประนอมไมอาจดําเนินการไกลเกล่ียใหเปนผลสําเร็จไดภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว 
 (๔)   ผูประนีประนอมเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีการไกลเกล่ีย 
 (๕) อธิบดีเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีการไกลเกล่ียหรือการไกล
เกล่ียไมเปนประโยชนแกคดีอีกตอไป 
 
 ขอ ๒๘ เม่ือกระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุดลง ใหผูประนีประนอมแจงผลของการ         
ไกลเกล่ียใหผูพิพากษาเจาของสํานวนทราบเพ่ือดําเนินการตอไปโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีคูความตกลงระงับขอพิพาทเพียงบางสวน หรือตกลงรับขอเท็จจริงบาง
ประการ และยินยอมใหนําขอตกลงเชนวานั้นไปใชอางอิงในกระบวนพิจารณาของศาลได ก็ให                       
ผูประนีประนอมจัดทําบันทึกขอตกลงและแจงใหผูพิพากษาเจาของสํานวนทราบดวย 
 

สวนท่ี ๕ 
การเก็บรักษาความลับ 

 
 ขอ  ๒๙  เวนแตคูความจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน คูความและบุคคลท่ีเกี่ยวของตกลงท่ีจะ
เก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการไกลเกล่ีย และตกลงท่ีจะไมนําขอเท็จจริง
ในระบบไกลเกล่ียและการดําเนินการไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ
ของศาล  ไมวาในสํานวนคดี ท่ีทําการไกล เกล่ียหรือคดี อ่ืน  หรือในกระบวนพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการ 
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 ขอ ๓๐ ในกรณีการไกลเกลี่ยไมบรรลุผลใหตกลงกันได ใหเจาหนาที่แยกสํานวน
ไกลเกล่ียเก็บไวเปนความลับและทําลายภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีคณะไกลเกล่ียมีคําส่ังสงสํานวน
หลักคืน เวนแตรายงานกระบวนพิจารณาช้ันไกลเกล่ียฉบับท่ีสงสํานวนหลักคืน ใหรวมเก็บไวใน
สํานวนหลัก   

 
 
                                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๕    

 
                ชาญวิทย  รักษกุลชน 

                 (นายชาญวิทย  รักษกุลชน) 
      อธิบดีผูพิพากษา 

                                                                ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง    
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          ป พ.ศ.2541           ป พ.ศ.2542           ป พ.ศ.2543           ป พ.ศ.2544           ป พ.ศ.2545
ไกลเกลี่ย สําเร็จ ไกลเกลี่ย สําเร็จ ไกลเกลี่ย สําเร็จ ไกลเกลี่ย สําเร็จ ไกลเกลี่ย สําเร็จ

1. ละเมิดเครื่องหมายการคา 5 5 2 2 4 8 3
2.การขนสงระหวางประเทศทางอื่น 2 2 1 1 3 2 4 2
3. ซื้อขายระหวางประเทศ 4 1 5 2 5 3 1 1 5 2
4. ละเมิดลิขสิทธิ์ 1 3 2 1 1 2 1
5. การใหบริการระหวางประเทศเกี่ยวกับการเงิน,เรื่องอื่น 2 1 7 2 3 2 1
6. เลตเตอรออฟเครดิต,ทรัสตรีซีท 2 7 4 3 1 4
7.ผิดสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 1 2 1 5 1
8. การรับขนทางทะเล 5 2 2 4 1
9. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา 2 1
10. เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร 3 1
11. คดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีกักเรือ 1
12. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 1 1 2 1
13. ละเมิดสิทธิบัตร 1 1
14. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534
15. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 4 1

16. ความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา
17. ละเมิดอนุสิทธิบัตร
18. ความลับทางการคา
19. ผิดสัญญา 1 1 1

20. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522

21. ละเมิดชื่อทางการคา 1
รวม 18 4 36 8 17 11 11 5 46 17

คิดเปนเปอรเซ็นต 22.2 22.2 64.7 45.5 37

                สถิติคดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
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          ป พ.ศ.2546           ป พ.ศ.2547           ป พ.ศ.2548           ป พ.ศ.2549           ป พ.ศ.2550
ไกลเกลีย สําเร็จ ไกลเกลีย สําเร็จ ไกลเกลีย สําเร็จ ไกลเกลีย สําเร็จ ไกลเกลีย สําเร็จ

1. ละเมิดเครื่องหมายการคา 4 2 4 2 16 4
2.การขนสงระหวางประเทศทางอื่น 9 3 7 1 15 5
3. ซื้อขายระหวางประเทศ 4 1 7 1 10 2
4. ละเมิดลิขสิทธิ์ 7 9 5 10
5. การใหบริการระหวางประเทศเกี่ยวกับการเงิน,เรื่องอื่น 3 6 5 1
6. เลตเตอรออฟเครดิต,ทรัสตรีซีท 3 8 8 1
7.ผิดสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 4 1 11 1 12 4
8. การรับขนทางทะเล 7 2 11 3 12 7
9. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา 2 2 1 1
10. เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร 3 3
11. คดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีกักเรือ 1 2 2 1
12. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 8 2 5 1 7 1
13. ละเมิดสิทธิบัตร 2 4 1 3 1
14. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 1 2 2
15. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 3 1 5 1 3 1
16. ความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา 1 2
17. ละเมิดอนุสิทธิบัตร 2
18. ความลับทางการคา 1 3 1 7 5
19. ผิดสัญญา 2 1 2 2
20. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 2

21. ละเมิดชื่อทางการคา 1 1

22. ขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 1

รวม 62 12 88 20 125 37
คิดเปนเปอรเซ็นต 19.4 22.7 29.6

                สถิติคดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
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