ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ความหมายของการไกลเกลี่ย
การไกลเกลี่ย คือ กระบวนการระงับขอพิพาทดวยความตกลงยินยอมของคูความเองโดยมี
บุคคลที่สามมาเปนคนกลางคอยชวยเหลือแนะนํา เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับขอพิพาทให
คูความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล หมายถึง การที่ผูไกลเกลี่ยทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่ง
เปนคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลตั้งแตศาลรับฟองจนถึงมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหกับคูความ
เปนการชวยใหคูความทั้งสองฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกัน แตผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจในการ
กําหนดขอตกลงใหคูความแตอยางใด โดยมีจุดประสงคเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความดวย
ความสมัครใจของคูความทั้งสองฝายเปนสําคัญ ดังนั้น ฝายใดฝายหนึ่งอาจขอยกเลิกการไกลเกลี่ย
เสียเมื่อใดก็ได
ผูไกลเกลี่ยคือใคร
ผูไกลเกลี่ย หรือบางครั้งเรียกวา ผูประนีประนอม ไดแก ผูพิพากษาในศาลตางๆ ซึ่งมิใช
ผูพิพากษาเจาของสํานวน รวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่ผานการอบรมหลักสูตรการไกลเกลี่ยและ
ไดรับแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอมประจําศาล โดยผูพิพากษาหรือบุคคลดังกลาวเปนผูมีความสนใจ
มี ค วามพร อ มและสมั ค รใจที่ จ ะทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ไ กล เ กลี่ ย ซึ่ ง มี ค วามเป น กลาง ไม มี อ คติ ส ามารถ
ให ค วามเป น ธรรมกั บ คูค วามทุ ก ฝ า ยและเป น ผูช ว ยทํ า ให ข อ พิ พ าททั้ ง หลายยุ ติ ล งอย า งฉั น มิ ต ร
ผูไกลเกลี่ยมีหนาที่ในการชวยใหคูความทั้งสองฝายตกลงประนีประนอมยอมความกัน ไมมีหนาที่
ตัดสินชี้ขาดขอพิพาทหรือคดีระหวางคูความแตอยางใด ทั้งนี้ การไกลเกลี่ยในแตละคดีความนั้น
ตองไดรับการแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ยคดีนั้นโดยทานผูพิพากษาหัวหนาศาลอีกครั้งหนึ่ง
คดีหรือขอพิพาทที่สามารถไกลเกลี่ยได
เนื่องจากการไกลเกลี่ยจะเกิดผลสุดทายที่พึงประสงค คือการทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความเพื่อระงับขอพิพาทที่มีอยู หรือที่จะมีขึ้นใหหมดไป
ดังนั้นคดีที่จะทําการไกลเกลี่ยไดก็ตองสามารถทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันได
คดีที่สามารถจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันได คือ คดีแพงทุกประเภทและ
คดีอาญาความผิดที่อาจยอมความกันได
๑. คดีแพง คือ คดีที่เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของบุคคลตามกฎหมายแพง มีทั้งคดีที่มี
ขอพิพาทและไมมีขอพิพาท
คดีแพงที่มีขอพิพาทสวนใหญจะเปนคดีเกี่ยวกับพวกทรัพยสิน เงินทอง
คดีแพงที่ไมมีขอพิพาท เชน ขอตั้งผูจัดการมรดก ขอเปนผูปกครองผูเยาว เปนตน

ตัวอยางคดีแพงที่มีขอพิพาท เชน คดีบังคับตามสัญญา ยืม ซื้อขาย แลกเปลี่ยนให
จํานอง จํานํา หนี้ ฟองหยา เรียกคาเลี้ยงดู คดีละเมิด เปนตน
คดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
คดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การกระทําความผิดในคดีอาญาบางครั้งจะกอใหเกิด
ความสูญเสียตอทรัพยสินหรือตอตัวผูเสียหาย เชน ทําใหถึงตายหรือบาดเจ็บ ความเสียหายที่เกิดแก
ทรัพยสินหรือตอชีวิตรางกายยอมทําใหผูเสียหายหรือฝายที่ตองเสียหายเกิดสิทธิเรียกรองเอาจาก
จํ า เลย สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งดั ง กล า ว คื อ ความเสี ย หายส ว นแพ ง สามารถแยกออกจาก ความ
รับผิดชอบทางอาญาได ยกตัวอยางเชน ขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายเปน
คดีอาญา ซึ่งไมมีตัวบทกฎหมายกําหนดใหยอมความกันได สวนความเสียหายที่รถยนตของผูตาย
ถูกชน คารักษาพยาบาล (ถาไมถึงตายทันที) คาขาดไรอุปการะที่ทายาทของผูตายขาดผูเลี้ยงดูรวมถึง
คาทําศพ และเสาไฟฟาของการไฟฟาไดรับความเสียหายนั้น ความผิดในทางแพงดังกลาวทายาท
ของผูตายและทางการไฟฟาอาจยอมผอนผันแกจําเลยเทาใดก็ไดขึ้นอยูกับวาคูความจะสามารถทําการ
ประนีประนอมกันไดดีมากนอยเทาใด
๒. คดีอาญาที่กฎหมายบัญญัติใหยอมความกันได
คดีอาญา คือ การกระทําความผิดที่กฎหมายกําหนดบทลงโทษไว โทษในทางอาญา
มีอาทิเชน ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน
คดีอาญาแยกเปนคดีอาญาที่สามารถยอมความกันไดซึ่งทั้งหมดจะเปนคดี ความผิด
ตอสวนตัว กับคดีอาญาความผิดตอแผนดิน ซึ่งคูความไมสามารถยอมความกันได คดีอาญาตอ
สวนตัวที่สามารถยอมความกันไดในกฎหมายจะบัญญัติไวชัดเจนวาใหคูความยอมความกันได
๑) ความผิดตอเสรีภาพ ที่ยอมความกันได ไดแก
- ขมขืนใจผูอื่น ใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอสิ่งใด โดยทําให
เกิดความกลัว ตามประมวลกฎหมาย มาตรา ๓๐๙ วรรคแรก (คือตองไมใชทําใหกลัวโดยใชอาวุธ
หรือรวมกันทําผิดตั้งแต ๕ คนขึ้นไปหรือขมขูใหทํา ถอน ทําลาย หรือทําใหเสียหายแกเอกสารสิทธิ)
- หนวงเหนี่ยวกักขังผูอื่น โดยไมทําใหผูถูกหนวงเหนี่ยวกักขังถึงแกความตายหรือ
บาดเจ็บสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๐ วรรคแรก
- กระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถูกหนวงเหนี่ยว กักขังโดยผูถูกหนวงเหนี่ยวกักขัง
ไมถึงแกความตายหรือไดรับบาดเจ็บสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๑ วรรคแรก
๒) ความผิดฐานเปดเผยความลับ ยอมความกันไดทั้งหมดไดแกมาตรา ๓๒๒ – ๓๒๔
๓) ความผิดฐานหมิ่นประมาท ยอมความกันไดทั้งหมดอันไดแกมาตรา ๓๒๖ – ๓๒๘
๔) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ที่ยอมความกันไดมี ๒ มาตราไดแก มาตรา ๓๕๘
และมาตรา ๓๕๙ เปนการทําใหเสียทรัพยของบุคคลธรรมดา แตถาทรัพยที่เสียหายเปนทรัพยสิน
สาธารณะจะยอมความไมได

๕) ความผิ ด ฐานบุ ก รุ ก อั น ได แ ก ความผิ ต ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๖๒–๓๖๔ ยอมความกันได ยกเวนมาตรา ๓๖๕ ที่บุกรุกเขาไปทํารายรางกาย บุกรุกมีอาวุธ
และบุกรุกในเวลากลางคืนจะยอมความไมได
๖) ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา (มาตรา ๒๗๖ วรรคแรก) หมายถึง ขมขืนหญิง
อื่นซึ่งไมใชภรรยาตน แตจะยอมความไมได ถาหญิงนั้นเปนผูสืบสันดาน เปนศิษย ผูอยูในความ
ดูแลตามหนาที่การขมขืนนั้นเกิดตอหนาธารกํานัล ผูขมขืนมีอาวุธ รวมกันโทรมหญิงผูขมขืนนั้น
ไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึง แกชีวิตและหญิงนั้นอายุไมเกิน ๑๕ ป
๗) ความผิดฐานกระทําอนาจาร (มาตรา ๒๗๘ ประกอบมาตรา ๒๘๑) ความผิดอนาจาร
ที่ยอมความไดคือ ไดกระทําแกบุคคลอายุกวา ๑๕ ปขึ้นไป โดยขูเข็นดวยประการใดๆ โดยใช
กําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในสภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูถูกกระทําเขาใจวา
ตนเปนคนอื่น
คดีอนาจารที่ยอมความไมได ถาเกิดตอหนาธารกํานัลผูถูกกรระทําไดรับ อันตราย
สาหัสหรือตายเปนการกระทําแกศิษย ผูสืบสันดาน ผูอยูในความดูแล
๘) ความผิดฐานพาหญิงอื่นไปเพื่อการอนาจาร (มาตรา ๒๘๔) เปนการกระทําอนาจาร
โดยการพาหญิงไปโดยใชอุบาย ใชกําลังบังคับใชอํานาจครอบงํา หรือขมขืนใจดวยประการใดๆ
๙) ความผิดฐานเอาชื่อหรือยี่หอในทางการคาของผูอื่นมาใช ลักษณะการกระทํา
ความผิด
๑. เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ในการประกอบการคาของผูอื่นมาใช
เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของผูอื่นนั้น
๒. เลียนปาย เพื่อเจตนาเชนขอ ๑
๓. ไขขาว แพรหลาย ซึ่งขอความเท็จ เพื่อใหเสียความเชื่อถือในสถานที่การคาสินคา
ของผูหนึ่งผูใด โดยมุงประโยชนการคาของตน
๑๐) ความผิดกฎหมายที่ใหยอมตกลงกันไดเพราะคูกรณีผูกพันดวยความเปนญาติคือ
- ผูบุพการีกระทําตอผูสืบสันดาน
- ผูสืบสันดานกระทําตอบุพการี
- พี่หรือนองรวมบิดามารดาเดียวกันกระทําตอกัน ทั้งสามกรณีแมกฎหมายมิไดบัญญัติ
ใหยอมความกันไดก็ถือวาเปนความผิดอันยอมความกันได ตามมาตรา ๗๑
๑๑) ความผิดตามกฎหมายอื่นที่กฎหมายบัญญัติใหยอมความกันได
๑) ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๓
๒) ความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา ๒๔ , มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖

การเขาสูระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท
๑. กรณีการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนวันนัด
๑.๑ โจทกอาจแสดงความประสงคตอศาล เพื่อขอใหศาลนําคดีเขาสูระบบการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในศาลเมื่อโจทกดําเนินการยื่นฟองคดี หรือจําเลยเมื่อไดรับสําเนาคําฟองหรือหนังสือเชิญ
ชวนเขาสูระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท อาจแจงความประสงคมายังศูนยไกลเกลี่ยและประนอมขอ
พิพาทเพื่อขอไกลเกลี่ยขอพิพาทกับคูความ
๑.๒ ภายหลังที่ศูนยไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดรับแจงความประสงคของคูพิพาท
แลวจะประสานกับคูความเพื่อกําหนดวันนัดไกลเกลี่ยและแจงใหคูพิพาททุกฝายทราบ
๒. กรณีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในวันนัดหรือหลังจากวันนัดครั้งแรก
ตามปกติศาลจะนัดใหคูความมาศาลเพื่อชี้สองสถานหรือสืบพยาน หรือไกลเกลี่ยขอพิพาท
ไปพรอมๆ กัน เมื่อคูความมาศาลพรอมกัน ศาลจะแนะนําวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท หากคูความ
ประสงคจะไกลเกลี่ยขอพิพาทจึงสงมายังศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท และรายงานผลการไกลเกลี่ยให
องคคณะผูพิพากษาทราบตอไป นอกจากนี้คูความยังสามารถขอใหศาลใชระบบการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในเวลาใดก็ไดในระหวางการพิจารณาคดีหรือศาลอาจเห็นสมควรใหไกลเกลี่ยขอพิพาท
ระหวางการพิจารณาก็ได ถาตกลงกันไดอาจมีการถอนฟอง ถอนคํารองทุกข หรือศาลมีคําพิพากษา
ไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่คูความตกลงยินยอมจัดทําขึ้น
ขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาท
1. สะดวก การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีระงับขอพิพาทไมมีแบบพิธีคอนขางจะยืดหยุนและ
รักษาสัมพันธภาพระหวางคูความมากกวาการพิจารณาตามปกติของศาล
2. รวดเร็ว การไกลเกลี่ยขอพิพาทใชเวลาในการดําเนินการไมนานมากนักก็สามารถที่จะ
ทราบไดวาคูพิพาทจะตกลงกันไดหรือไมอยางไร หากตกลงกันไดจะทําใหคดีเสร็จสิ้นไปเร็วกวา
กระบวนการปกติ ถาไมสามารถตกลงกันไดก็จะสงสํานวนคืนผูพิพากษาเจาของสํานวน พรอมแจง
ผลการไกลเกลี่ยเพื่อพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนปกติตอไป
๓. ประหยัดคาใชจาย การไกลเกลี่ยขอพิพาทใชเวลาไมมากนักทําใหประหยัดคาใชจายใน
การเดิ น ทางต า งๆ เช น ค า เดิ น ทางมาศาลในแต ล ะนั ด ค า ป ว ยการทนายความ ตลอดจนค า
ดําเนินการในชั้นอุทธรณ ฎีการวมตลอดถึงชั้นบังคับคดี นอกจากนี้การประนีประนอมยอมความ
หรือถอนฟอง ซึ่งเปนการแบงเบาภาระทางคดีของคูพิพาทอีกประการหนึ่ง
๔. รักษาสัมพันธภาพระหวางคูความ เมื่อคูพิพาทสามารถตกลงระงับขอพิพาทกันไดจะทํา
ใหลดขอขัดแยง ขอโตแยงระหวางกันสามารถอยูรวมกันตอไปซึ่งจะเปนผลดีตอทุกฝาย
๕. สรางความพึงพอใจใหแกคูความ การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการที่ตองใชเทคนิคการ
เจรจาตอรองใหคูพิพาทยินยอมผอนปรน โอนออนผอนตามใหแกกันและกันโดยไมมีฝายใดฝายหนึ่ง
ไดเปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันกลาวคือ ไมเหมือนการพิจารณาคดีตามปกติ ไมมีการชี้วาฝายใด

ถูก ฝายใดผิด ฝายใดแพ ฝายใดชนะ อันกอใหเกิดความรูสึกเสียศักดิ์ศรี และทําใหเปนที่พึงพอใจ
ของคูความ
๖. รั ก ษาชื่ อ เสี ย งและรั ก ษาความลั บ ทางธุ ร กิ จ ของคู พิ พ าท กระบวนการไกล เ กลี่ ย
ข อ พิ พ าทเป น ความลั บ พยานหลั ก ฐาน ข อ มู ล ที่ นํ า เสนอในชั้ น นี้ ไ ม ส ามารถนํ า ไปใช เ ป น
พยานหลักฐานอางอิงในชั้นศาลไดเวนแตคูพิพาทอีกฝายหนึ่งจะยินยอม
๗. การควบคุมกระบวนการระงับขอพิพาท คูพิพาทสามารถควบคุมกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทไดมากกวาการดําเนินคดีในศาล โดยสามารถคัดเลือกบุคคลที่เปนกลางใหมาทําหนาที่
กําหนดประเด็นหรือความตองการที่แทจริงในการไกลเกลี่ยขอพิพาท และแสวงหาทางออกเพื่อยุติ
ขอพิพาท โดยคูพิพาทมีโอกาสที่จะไดพูดและตัดสินวาผลที่ไดรับจะผูกพันหรือไม ซึ่งจะเปนการ
หลีกเลี่ยงความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นโดยการพิพากษาคดี
๘. ขอ ตกลงระหว างคูพิพ าทสามารถบัง คับ ได ผลของการระงั บข อพิพ าทดวยวิธี การ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนขอตกลงรวมกัน อันมีลักษณะเปนสัญญาที่คูพิพาทลงนามและมีผลผูกพัน
เปนสัญญาประนีประนอมยอมความ
๙. ยังคงสิทธิในการดําเนินคดีในศาล การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนเพียงสวนเสริมสําหรับ
การดําเนินคดีในศาลไมใชเปนการแทนที่ คูพิพาทยังคงมีสิทธิในการดําเนินคดีในศาล หากคูพิพาทมี
ความตองการเชนนั้น
ผลที่คูความไดรับจากการไกลเกลี่ยขอพิพาท
๑. คูความสามารถตกลงกันไดดวยการถอนฟอง
๒. คูความสามารถตกลงกันไดโดยการทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลวขอใหศาล
มีคําพิพากษาตามยอม
๓. หากคูความตกลงกันไมไดหรือฝายใดฝ ายหนึ่งขอถอนตัวจากการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ศูนยไกลเกลี่ยฯ จะสงสํานวนกลับเขาสูก ระบวนการพิจารณาตามปกติตอไป
การสิ้นสุดของการไกลเกลี่ยขอพิพาท
๑. เมื่อมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความดวยความพึงพอใจของคูความ
๒. เมื่อฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคที่จะดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทตอไป
๓. เมื่อผูไกลเกลี่ยสั่งใหยุติการไกลเกลี่ยเนื่องจากคูพิพาทไมสามารถตกลงกันได

