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พระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
• ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่ปจจุบันขอพิพาททางแพงและทางอาญาเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
เห็นควรใหนํากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงซึ่งมีทุนทรัพยไมมากนัก
และขอพิพาททางอาญาบางประเภทมากําหนดเปนกฎหมายกลางเพือ่ ใหหนวยงาน
ของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชนใชในการยุติ
หรือระงับขอพิพาทดังกลาว โดยคํานึงถึงความยินยอมของคูก รณีเปนสําคัญ ทําให
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลลดนอยลง ลดปญหาความขัดแยง เกิดความสมานฉันทขึ้น
ในสังคม ลดงบประมาณแผนดิน และเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางปกติสุข
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“การไกลเกลี่ยขอพิพาท” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหคูกรณี
มี โ อกาสเจรจาตกลงกั น ระงั บ ข อ พิ พ าททางแพ ง และทางอาญาโดยสั น ติ วิ ธี
และปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ที่ดําเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี
“ผูไกลเกลี่ย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนและไดรับ
การแตงตั้งใหทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
“ขอตกลงระงับขอพิพาท” หมายความวา ขอตกลงที่คูกรณีตกลงใหมี
ผลผูกพันโดยชอบดวยกฎหมายเพือ่ ระงับขอพิพาทหรือขอเรียกรองใด ๆ ทีแ่ ตละฝาย
มีอยู และใหคกู รณีแตละฝายตางมีสทิ ธิหนาที่ หรือความรับผิดเพียงเทาทีก่ าํ หนดไว
ในขอตกลงนั้น
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“หนวยงานซึง่ ดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาท” หมายความวา หนวยงาน
ของรัฐซึ่งดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกําหนดในกฎกระทรวง
“นายทะเบียน” หมายความวา หัวหนาหนวยงานของรัฐซึ่งดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท
๒) บทบัญญัติรองรับผลการใชบังคับของกฎหมายนี้ (มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๕)
กฎหมายนี้ไมกระทบตอการไกลเกลี่ยขอพิพาทของหนวยงานของรัฐ
ทีด่ าํ เนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจของตน โดยหนวยงานของรัฐดังกลาวอาจดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทตามกฎหมายนี้ก็ได
นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหหนวยงานของรัฐทีป่ ระสงคจะดําเนินการ
ไกลเกลีย่ ขอพิพาทตามกฎหมายนี้ ตองแจงใหกระทรวงยุตธิ รรมทราบกอนดําเนินการ
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหกระทรวงยุตธิ รรมไดทราบวาหนวยงานของรัฐแหงใดบางทีม่ กี ารดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทตามกฎหมายนี้
๓) การขยายอายุความกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ้นสุดลงโดยไมเปนผล
หรือศาลมีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลง (มาตรา ๖)
(๑) ในกรณีทกี่ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาทสิน้ สุดลงโดยไมเปนผล หากปรากฏวา
อายุความครบกําหนดไปแลวในระหวางการไกลเกลีย่ ขอพิพาทหรือจะครบกําหนด
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ้นสุดลง กฎหมายกําหนดให
อายุความขยายออกไปอีก ๖๐ วันนับแตวันที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ้นสุดลง
(๒) ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทตาม
มาตรา ๓๓ ใหนาํ ความใน (๑) มาใชบงั คับโดยอนุโลม โดยใหนบั ระยะเวลา ๖๐ วัน
นับแตวันที่คําสั่งของศาลถึงที่สุด
๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
กฎหมายกําหนดใหประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุตธิ รรม และอัยการสูงสุดรักษาการตามกฎหมายนี้ ทัง้ นี้ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับหนาที่
และอํานาจของตน โดยใหประธานศาลฎีกามีอาํ นาจออกขอกําหนด และนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุตธิ รรมมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ และใหอยั การสูงสุด
มีอํานาจออกขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
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๕) บทยกเวนของกฎหมาย (มาตรา ๘)
กฎหมายนี้ มิ ใ ห ใช บั ง คั บ แก ค ดี อ าญาที่ อ ยู  ใ นอํ า นาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว ตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว
๖) ผูไกลเกลี่ย (หมวด ๑, มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๙)
๖.๑) การขอขึ้นทะเบียนผูไกลเกลี่ย
กฎหมายกําหนดใหบุคคลที่ประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ย
ให ยื่ น คํ า ขอต อ นายทะเบี ย นและให น ายทะเบี ย นมี อํ า นาจสรรหาบุ ค คลซึ่ ง มี
ความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ยไดดวย แตตองไดรับความยินยอม
จากบุคคลนั้น (มาตรา ๙)
๖.๒) คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของผูข นึ้ ทะเบียนเปนผูไ กลเกลีย่
กฎหมายกําหนดใหผขู นึ้ ทะเบียนเปนผูไ กลเกลีย่ ตองเปนผูม คี ณ
ุ สมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) ผานการอบรมการไกลเกลีย่ ขอพิพาทตามหลักสูตรทีค่ ณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุตธิ รรมแหงชาติตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาการบริหาร
งานยุตธิ รรมแหงชาติรับรอง
(๒) เปนผูมีประสบการณในดานตาง ๆ อันจะเปนประโยชนแก
การไกลเกลี่ยขอพิพาท
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๓) เคยถูกเพิกถอนการเปนผูไ กลเกลีย่ ตามกฎหมายนี้ และยังไมพน
๕ ป นับถึงวันยืน่ คําขอรับหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนเปนผูไ กลเกลีย่ (มาตรา ๑๐)
๖.๓) หนาที่และอํานาจของผูไกลเกลี่ย
(๑) กําหนดแนวทางและจัดใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๒) ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และเสนอแนะคูกรณีในการ
หาแนวทางยุติขอพิพาท
(๓) ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยความเปนกลาง
(๔) จัดทําขอตกลงระงับขอพิพาทตามผลของการไกลเกลีย่ ขอพิพาท
ในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยกระทําการตามหนาที่โดยสุจริต ยอมไดรับ
การคุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพงและทางอาญา (มาตรา ๑๑)
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๖.๔) จริยธรรมของผูไกลเกลี่ย
กฎหมายกําหนดใหผไู กลเกลีย่ ตองถือปฏิบตั ติ ามจริยธรรม ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความเปนกลาง อิสระ ยุตธิ รรม และไมเลือกปฏิบตั ิ
(๒) เขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาททุกครั้ง ในกรณีที่ไมอาจเขารวม
การไกลเกลี่ยขอพิพาทไดตองแจงเหตุผลและความจําเปนลวงหนาใหหนวยงาน
ซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาททราบ
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว ไมทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ลาชาเกินสมควร
(๔) ซือ่ สัตยสจุ ริต และไมเรียกหรือรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด
จากคูกรณีหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับขอพิพาท
(๕) ปฏิบัติหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยความสุภาพ
(๖) รักษาความลับที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๗) ไมกระทําการในลักษณะเปนการชี้ขาดขอพิพาทหรือบีบบังคับ
ใหคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดลงลายมือชื่อในขอตกลงระงับขอพิพาท
(๘) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา ๑๒)
๖.๕) ความเปนกลางและความเปนอิสระของผูไกลเกลี่ย
กฎหมายกําหนดใหผูไกลเกลี่ยตองเปดเผยขอเท็จจริงที่อาจเปน
เหตุอนั ควรสงสัยถึงความเปนกลางและความเปนอิสระของตนในการปฏิบตั หิ นาที่
เปนผูไกลเกลี่ยใหคูกรณีทราบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับคูกรณีไมวาฝายใดในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูหมั้นหรือคูสมรส
(๒) เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นอง
หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงาน
นับไดเพียงสองชั้น
(๓) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทน
หรือตัวแทน
(๔) เปนเจาหนีห้ รือลูกหนี้ หรือเปนนายจางหรือลูกจาง (มาตรา ๑๓)
ทั้งนี้ ผูไกลเกลี่ยอาจถูกคูกรณีตั้งขอรังเกียจที่มีสภาพรายแรง
อันอาจทําใหการปฏิบัติหนาที่ไมเปนกลางหรือไมเปนอิสระได ซึ่งหากมีกรณี
ดังกลาวผูไกลเกลี่ยอาจถูกถอดถอนตามขอ ๖.๖) (๔) ได สําหรับในกรณีที่คูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่งมีหลายคน การตั้งขอรังเกียจดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ
จากคูกรณีทุกคนในฝายนั้น (มาตรา ๑๔)
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๖.๖) เหตุแหงการถอดถอนผูไกลเกลี่ย
ผูไ กลเกลีย่ อาจถูกถอดถอนโดยคูก รณีฝา ยใดฝายหนึง่ หรือทัง้ สองฝาย
หรือหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยเหตุ ดังตอไปนี้
(๑) กระทําการฉอฉลหรือขมขูค กู รณีหรือบุคคลอืน่ ทีม่ สี ว นเกีย่ วของ
กับขอพิพาท
(๒) ไมมาปฏิบัติหนาที่ผูไกลเกลี่ยเกิน ๒ ครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
(๓) ขาดจริยธรรมตามขอ ๖.๔)
(๔) ถูกตัง้ ขอรังเกียจทีม่ สี ภาพรายแรงอันอาจทําใหการปฏิบตั หิ นาที่
ไมเปนกลางหรือไมเปนอิสระไดตามขอ ๖.๕) (มาตรา ๑๕)
๖.๗) การบังคับ ขูเ ข็ญ หลอกลวง หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ
เพื่อใหคูกรณีทําขอตกลงระงับขอพิพาท
ในการไกลเกลีย่ ขอพิพาทนัน้ กฎหมายไดกาํ หนดหามมิใหผไู กลเกลีย่
กระทํ า การหรื อ จั ด ให ก ระทํ า การใด ๆ ที่ เ ป น การบั ง คั บ ขู  เข็ ญ หลอกลวง
หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ เพือ่ ใหคกู รณีทาํ ขอตกลงระงับขอพิพาท
(มาตรา ๑๖)
๖.๘) เหตุแหงความสิ้นสุดลงของผูไกลเกลี่ย
กฎหมายไดกําหนดใหความเปนผูไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สิน้ สภาพการเปนผูไ กลเกลีย่ หรือถูกเพิกถอนการเปนผูไ กลเกลีย่
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามตามขอ ๖.๒) (มาตรา ๑๗)
๖.๙) เหตุแหงการตั้งผูไกลเกลี่ยคนใหม
ในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยถูกถอดถอนหรือความเปนผูไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง
ในระหวางการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท คูกรณีอาจตั้งผูไกลเกลี่ยคนใหม
เพื่อปฏิบัติหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นตอไปโดยอาจใชเอกสารของกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ดําเนินการมาแลวไดตามที่คูกรณีและผูไกลเกลี่ยคนใหม
เห็นสมควร (มาตรา ๑๘)
๗) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง (หมวด ๒, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๒)
๗.๑) กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง (สวนที่ ๑, มาตรา ๒๐
ถึงมาตรา ๓๑)
๗.๑.๑) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงที่ทําไดและไมสามารถ
กระทําได
สําหรับการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงตามกฎหมายนี้
ถาเกีย่ วดวยสิทธิแหงสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว หรือกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพยนนั้
ไมสามารถกระทําได สวนขอพิพาททางแพงทีส่ ามารถไกลเกลีย่ ไดนนั้ มี ๔ ประเภท
ดังตอไปนี้
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(๑) ขอพิพาทเกีย่ วกับทีด่ นิ ทีม่ ใิ ชขอ พิพาทเกีย่ วดวยกรรมสิทธิ์
(๒) ขอพิพาทระหวางทายาทเกี่ยวกับทรัพยมรดก
(๓) ขอพิพาทอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๔) ขอพิพาทอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่มีทุนทรัพย
ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือไมเกินจํานวนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(มาตรา ๒๐)
๗.๑.๒) การเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เมื่อมีขอพิพาททางแพงเกิดขึ้นและคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด
ประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท ก็ใหยื่นคํารองตอหนวยงานซึ่งดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท และใหหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทสอบถาม
ความสมัครใจของคูกรณีอีกฝายหนึ่งที่จะเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ถาคูก รณีอกี ฝายหนึง่ ไมสมัครใจเขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่
ขอพิพาท ใหหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทจําหนายคํารองไกลเกลี่ย
ขอพิพาทนั้น และแจงใหคูกรณีผูยื่นคํารองไกลเกลี่ยขอพิพาททราบ ในกรณีที่มี
คูก รณีมากกวา ๒ ฝาย และคูก รณีฝา ยหนึง่ ฝายใดไมสมัครใจเขารวมการไกลเกลีย่
ขอพิพาท ใหสามารถดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาทระหวางคูก รณีทสี่ มัครใจเขารวม
การไกลเกลี่ยขอพิพาทได (มาตรา ๒๑)
๗.๑.๓) การแตงตั้งผูไกลเกลี่ย
ใหคูกรณีตกลงแตงตั้งผูไกลเกลี่ยคนหนึ่งหรือหลายคน
จากบัญชีผูไกลเกลี่ยที่หนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทจัดทําไว
หากคูกรณีไมสามารถตกลงแตงตั้งผูไกลเกลี่ยได คูกรณีอาจขอใหหนวยงาน
ซึง่ ดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาทแตงตัง้ ผูไ กลเกลีย่ จากบัญชีดงั กลาว ซึง่ การแตงตัง้
ผูไ กลเกลีย่ จะตองไดรบั ความยินยอมจากผูท จี่ ะไดรบั การแตงตัง้ และใหหนวยงาน
ซึง่ ดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาทชีแ้ จงคูก รณีเกีย่ วกับกระบวนการและผลทางกฎหมาย
ในการไกลเกลีย่ ขอพิพาท รวมทัง้ สิทธิในการยุตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาทดวย (มาตรา ๒๒)
๗.๑.๔) เหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระ
ของผูไกลเกลี่ย
(๑) เมื่ อ มี ข  อ เท็ จ จริ ง ที่ อ าจเป น เหตุ อั น ควรสงสั ย ถึ ง
ความเปนกลางหรือความเปนอิสระของผูไกลเกลี่ยในการปฏิบัติหนาที่เปน
ผูไกลเกลี่ยตามขอ ๖.๕) และคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดคัดคานหรือผูไกลเกลี่ย
เห็นเองวาตนมีกรณีดงั กลาว ใหผไู กลเกลีย่ ผูน นั้ หยุดการไกลเกลีย่ ขอพิพาทไวกอ น
และแจงใหหนวยงานซึง่ ดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาททราบ เพือ่ ทีห่ วั หนาหนวยงาน
ซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาวจะไดมีคําสั่งตอไป (มาตรา ๒๓)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

(๒) ภายใตบังคับขอ ๗.๒.๒) เมื่อมีการทําบันทึกขอตกลง
ระงับขอพิพาทตามขอ ๗.๑.๑๐) แลว ถาปรากฏในภายหลังวาผูไกลเกลี่ยมิได
เปดเผยขอเท็จจริงทีอ่ าจเปนเหตุอนั ควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระ
ของผูไกลเกลี่ยตามขอ ๖.๕) หรือการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยไมชอบดวยกฎหมาย
บันทึกขอตกลงนั้นไมเสียไป แตไมเปนการตัดสิทธิคูกรณีในการพิสูจนเพื่อใหศาล
มีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลงดังกลาว (มาตรา ๒๔)
๗.๑.๕) ระยะเวลาและแผนการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เพื่อใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทดําเนินการอยางตอเนื่อง
และรวดเร็ ว ผู  ไ กล เ กลี่ ย อาจตกลงกั บ คู  ก รณี เ พื่ อ กํ า หนดกรอบระยะเวลา
และแผนการดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาทดวยก็ได โดยในการไกลเกลีย่ ขอพิพาท
นัน้ เมือ่ ผูไ กลเกลีย่ สอบถามขอเท็จจริงเกีย่ วกับขอพิพาท ความประสงคของคูก รณี
ที่จะระงับขอพิพาท และขอเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทแลว
ใหผไู กลเกลีย่ อธิบายใหคกู รณีเขาใจซึง่ กันและกันหรือผอนปรนเขาหากันอันนําไปสู
การตกลงระงับขอพิพาทกันได (มาตรา ๒๕)
๗.๑.๖) การไกลเกลี่ยขอพิพาทลับหลังคูกรณี
ผูไ กลเกลีย่ ตองดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาทตอหนาคูก รณี
ทุกฝาย เวนแตเพือ่ ประโยชนในการไกลเกลีย่ ขอพิพาทในบางสถานการณ กฎหมาย
กําหนดใหผูไกลเกลี่ยอาจดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทลับหลังคูกรณีฝายหนึ่ง
ฝ า ยใดก็ ไ ด แตผูไกลเกลี่ยตองแจงถึงการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น
ใหคูกรณีฝายที่มิไดเขารวมทราบดวย โดยผูไกลเกลี่ยอาจอนุญาตใหทนายความ
หรือทีป่ รึกษาของคูก รณีหรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเขารวมการไกลเกลีย่ ขอพิพาทดวย
ก็ได (มาตรา ๒๖)
๗.๑.๗) สิทธิของคูก รณีในการถอนตัวจากการไกลเกลีย่ ขอพิพาท
ในระหวางการดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาท คูก รณีฝา ยหนึง่
ฝายใดมีสิ ท ธิ ถ อนตั ว จากการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าทโดยทําเปนหนังสือแจงตอ
ผูไกลเกลี่ยได (มาตรา ๒๗)
๗.๑.๘) สิทธิในการเจรจาเพื่อหาขอตกลงรวมกันของคูกรณี
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท คูกรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหา
ขอตกลงรวมกันไดโดยอิสระ แตขอตกลงนั้นตองไมเปนการตองหามชัดแจง
โดยกฎหมาย เปนการพนวิสยั หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน (มาตรา ๒๘)
๗.๑.๙) บทตองหามในการรับฟงขอเท็จจริง
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหรับฟงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการไกลเกลีย่ ขอพิพาทดังตอไปนี้ เปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
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กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาอืน่ ใด เวนแตเพือ่ การบังคับ
ตามขอตกลงระงับขอพิพาท
(๑) ความประสงคหรือความสมัครใจของคูก รณีในการขอเขารวม
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๒) ความเห็นหรือขอเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางหรือวิธกี าร
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทของคูกรณี
(๓) การยอมรับหรือขอความทีก่ ระทําโดยคูก รณีในการไกลเกลีย่
ขอพิพาท
(๔) ขอเสนอใด ๆ ที่เสนอโดยผูไกลเกลี่ย
(๕) ขอเท็จจริงทีแ่ สดงใหเห็นถึงความสมัครใจทีจ่ ะยอมรับ
ขอเสนอในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๖) เอกสารที่ จั ด ทํ า โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ จะใช ห รื อ
ใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยเฉพาะ
พยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงใดทีม่ อี ยูแ ละนําสืบไดอยูแ ลว
ในกระบวนพิจารณาของศาล กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาอืน่ ใด
ยอมไมตอ งหามในการรับฟงดวยเหตุทคี่ กู รณีฝา ยหนึง่ ฝายใดนําไปใชในการไกลเกลีย่
ขอพิพาท (มาตรา ๒๙)
๗.๑.๑๐) การจัดทําบันทึกขอตกลงการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เมื่อคูกรณีไดมีขอตกลงเปนประการใดแลว ใหผูไกลเกลี่ย
บั น ทึ ก ข อ ตกลงการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าทหรื อ จั ด ให มี ก ารบั น ทึ ก ข อ ตกลงระงั บ
ขอพิพาทนั้นไวเปนลายลักษณอักษร โดยใหคูกรณีและผูไกลเกลี่ยลงลายมือชื่อไว
โดยบันทึกขอตกลงดังกลาว อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของคูกรณี
(๒) ขอพิพาทตามกฎหมาย
(๓) ความสมัครใจเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๔) สาระสําคัญของขอตกลงอันเปนผลของการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท เชน การชดใชเยียวยาความเสียหาย เงื่อนไขที่คูกรณีตองปฏิบัติหรือ
งดเวนปฏิบตั ิ ระยะเวลาดําเนินการ หรือขอตกลงไมตดิ ใจทีจ่ ะรับการชดใชเยียวยา
ความเสียหาย (มาตรา ๓๐)
๗.๑.๑๑) เหตุแหงการสิน้ สุดลงของกระบวนการไกลเกลีย่ ขอพิพาท
กฎหมายกําหนดใหกระบวนการไกลเกลีย่ ขอพิพาทสิน้ สุด
ลงในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) คูกรณีตกลงระงับขอพิพาทกันได
(๒) คูก รณีถอนตัวจากการไกลเกลีย่ ขอพิพาทตามขอ ๗.๑.๗)
(๓) ผูไ กลเกลีย่ เห็นวาการไกลเกลีย่ ขอพิพาทตอไปจะไมเปน
ประโยชนและใหยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาท (มาตรา ๓๑)
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๗.๒) การบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาท (สวนที่ ๒, มาตรา ๓๒
ถึงมาตรา ๓๔)
๗.๒.๑) หลักเกณฑการยืน่ คํารองตอศาลเพือ่ ใหบงั คับตามขอตกลง
ระงับขอพิพาท
เมื่อคูกรณีฝายหนึ่งเรียกรองใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งปฏิบัติ
ตามขอตกลงระงับขอพิพาทแลว แตคูกรณีฝายที่ถูกเรียกรองนั้นไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงระงับขอพิพาท คูก รณีฝา ยทีเ่ รียกรองอาจยืน่ คํารองขอตอศาลเพือ่ ใหบงั คับ
ตามขอตกลงระงับขอพิพาทได โดยตองยืน่ คํารองขอตอศาลภายใน ๓ ปนบั แตวนั
ทีอ่ าจบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทได ถาไมไดรอ งขอภายในกําหนดดังกลาว
ใหมูลหนี้ตามขอตกลงระงับขอพิพาทนั้นเปนอันระงับไป
ทัง้ นี้ การรองขอดังกลาว กฎหมายใหยนื่ ตอศาลยุตธิ รรม
ทีม่ กี ารทําขอตกลงระงับขอพิพาทในเขตศาลนัน้ หรือศาลยุตธิ รรมทีค่ กู รณีฝา ยใด
ฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือศาลยุติธรรมที่มีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาขอพิพาทซึง่ ไดมกี ารไกลเกลีย่ นัน้ และใหเสียคาขึน้ ศาลตามประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง ในอั ต ราเดี ย วกั บ คํ า ร อ งขอให ศ าลบั ง คั บ ตามคํ า ชี้ ข าด
ของอนุญาโตตุลาการในประเทศ (มาตรา ๓๒)
๗.๒.๒) เหตุยกเวนที่ศาลไมอาจมีคําสั่งบังคับตามขอตกลงระงับ
ขอพิพาทได
กฎหมายกําหนดใหศาลมีคําสั่งบังคับตามขอตกลงระงับ
ขอพิพาทได เวนแตความปรากฏแกศาลหรือคูกรณีซึ่งถูกบังคับตามขอตกลงนั้น
พิสูจนใหเห็นไดวา
(๑) คูก รณีฝา ยใดฝายหนึง่ เปนผูบ กพรองในเรือ่ งความสามารถ
ที่จะเขาทําขอตกลงระงับขอพิพาท
(๒) มูลเหตุแหงขอพิพาทหรือขอตกลงระงับขอพิพาทมีลกั ษณะ
เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสยั หรือเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) ขอตกลงระงับขอพิพาทเกิดจากกลฉอฉล บังคับ ขูเ ข็ญ
หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ
(๔) มีเหตุเกีย่ วกับการแตงตัง้ ผูไ กลเกลีย่ ตามขอ ๗.๑.๔) (๒)
ที่มีผลตอการทําบันทึกขอตกลงอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดหามมิใหอุทธรณคําสั่งศาล
ดังกลาว เวนแตศาลมีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาท ศาลมีคําสั่ง
ไมเปนไปตามขอตกลงระงับขอพิพาท หรือศาลมีคําสั่งบังคับตามขอตกลงระงับ
ขอพิพาทโดยฝาฝนความใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลชั้นอุทธรณนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนที่สุด (มาตรา ๓๓)
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๗.๒.๓) อํานาจของประธานศาลฎีกาในการออกขอกําหนด
กฎหมายกําหนดใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดในเรื่องการยื่นคํารองขอ
และการบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทตามขอ ๗.๒.๑) และการมีคําสั่ง
ตามขอ ๗.๒.๒) ทั้งนี้ นอกจากที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดให
นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
(มาตรา ๓๔)
๘) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา (หมวด ๓, มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๘)
๘.๑) ประเภทของขอพิพาททางอาญาทีท่ าํ การไกลเกลีย่ ไดและผลของ
การไกลเกลี่ย
กฎหมายกําหนดใหการไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญานัน้ ใหกระทําได
ในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ความผิดอันยอมความได
(๒) ความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒
มาตรา ๓๙๓มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดลหุโทษอืน่ ทีไ่ มกระทบตอสวนรวมตามทีก่ าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
การไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาวนั้น เมื่อคูกรณีทําขอตกลงระงับ
ขอพิพาททางอาญากันแลว กฎหมายใหถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ
เฉพาะคูกรณีซึ่งทําขอตกลงดังกลาว (มาตรา ๓๕)
๘.๒) การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
ในการดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา หากคดีอยูใ นระหวาง
การสอบสวนหรือพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแลว
ใหหนวยงานซึง่ ดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาทหรือกรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
ซึ่งมีหนาที่และอํานาจกํากับดูแลการไกลเกลี่ยขอพิพาทของศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทภาคประชาชนแจงใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล
แลวแตกรณี ทราบ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลอาจรอการสอบสวน
การสัง่ คดี การพิจารณาคดีหรือการพิพากษาคดี แลวแตกรณี ไวกอ นจนกวาจะรูผ ล
การไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ได
ทัง้ นี้ เมือ่ การไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาสิน้ สุดลงแลว กฎหมาย
กําหนดใหหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพแจงผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือศาลทราบ ในกรณีที่คูกรณีตกลงระงับขอพิพาททางอาญากันได ใหสงสําเนา
บันทึกขอตกลงดังกลาวไปดวย แตในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
ไมเปนผล ก็ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล สอบสวน สั่งคดี
หรือพิจารณาพิพากษาคดีตอไป (มาตรา ๓๖)
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๘.๓) ขอพิพาทที่อาจฟองเปนคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
หากคูกรณีทําขอตกลงระงับขอพิพาททางอาญาที่คูกรณีฝายใด
ฝายหนึ่งอาจมีสิทธิฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา ใหสทิ ธินาํ คดีอาญามาฟองระงับเมือ่ คูก รณีไดปฏิบตั ติ าม
ขอตกลงระงับขอพิพาทในสวนแพงแลว ในกรณีทคี่ กู รณีฝา ยใดฝายหนึง่ ไมปฏิบตั ิ
ตามขอตกลงระงับขอพิพาทในสวนแพง ใหคกู รณีอกี ฝายหนึง่ ดําเนินการเพือ่ ขอให
มีการบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทตามขอ ๗.๒.๑) ได ทัง้ นี้ ในกรณีดงั กลาว
ซึง่ มีขอ ตกลงระงับขอพิพาทใหคกู รณีฝา ยใดฝายหนึง่ ไดรบั ประโยชนแหงเงือ่ นเวลา
ในการปฏิบตั ติ ามขอตกลง ใหนาํ ความในขอ ๓) มาใชบงั คับในกรณีทคี่ กู รณีฝา ยนัน้
ไมปฏิบัติตามขอตกลง (มาตรา ๓๗)
๘.๔) การนํากฎหมายมาบังคับใชโดยอนุโลม
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาใดซึ่งความในหมวดนี้
มิไดบัญญัติเอาไว กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ การไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางแพง มาใชบังคับกับการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาโดยอนุโลม
(มาตรา ๓๘)
๙) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน (หมวด ๔, สวนที่ ๑
ถึงสวนที่ ๕)
๙.๑) บททั่วไป (สวนที่ ๑, มาตรา ๓๙ ถึงมาตรา ๔๗)
๙.๑.๑) บทนิยามในหมวดนี้ (มาตรา ๓๙)
“การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา” หมายความวา
การไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน โดยพนักงานสอบสวน
จัดใหคกู รณีในคดีอาญามีโอกาสเจรจาตกลงหรือเยียวยาความเสียหายเพือ่ ระงับ
คดีอาญา
“คูก รณี” หมายความวา ผูต อ งหาและผูเ สียหายในคดีอาญา
แตไมหมายความรวมถึงคดีอาญาที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐเปนผูเสียหาย
๙.๑.๒) เกณฑการนับอายุความทางอาญา กรณีพนักงาน
สอบสวนไดมีคําสั่งใหไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
เมื่อพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งให
ไกล เ กลี่ ย ขอพิพาททางอาญาแลว กฎหมายกําหนดใหหยุดนับอายุความ
ในการดําเนินคดีอาญา และเมือ่ พนักงานสอบสวนผูม อี าํ นาจออกคําสัง่ มีคาํ สัง่ ให
ดําเนินคดีตอไป โดยใหนับอายุความในการดําเนินคดีตอจากเวลานั้น
ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชนในการไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา
หากผูต อ งหามิไดมีพฤติการณหลบหนี มิใหนําบทบัญญัติในเรื่องการฟองและ
การผัดฟองตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ ศาลแขวงและวิธพี จิ ารณาความอาญา
ในศาลแขวง รวมทั้งการควบคุมและการขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญามาใชบงั คับ จนกวาพนักงานสอบสวนผูม อี าํ นาจออกคําสัง่ จะมีคาํ สัง่ ให
ดําเนินคดีตอ ไป และใหนบั ระยะเวลาการฟอง การผัดฟอง การควบคุม และการขัง
ตัง้ แตเวลานัน้ เปนตนไป ในกรณีดงั กลาว ถาผูต อ งหาไดรบั การปลอยชัว่ คราวในชัน้
การสอบสวน มิใหนาํ บทบัญญัตใิ นเรือ่ งระยะเวลาตามมาตรา ๑๑๓ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ (มาตรา ๔๐)
๙.๑.๓) ประเภทของคดีที่สามารถไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
ในชั้นการสอบสวนได
การไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าททางอาญาในชั้ น การสอบสวน
ใหกระทําไดในคดีความผิด ดังตอไปนี้
(๑) คดีความผิดอันยอมความได
(๒) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑
มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗
แหงประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นที่ไมกระทบตอสวนรวม
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๓ ป๑
โดยคดีความผิดดังกลาว ตองเปนกรณีที่ผูตองหาไมเคยไดรับการไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางอาญาตามกฎหมายนี้ เวนแตเปนคดีความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท
คดีความผิดลหุโทษ ซึ่งพนระยะเวลาเกิน ๓ ปนับแตมีคําสั่งยุติคดี และผูตองหา
ตองไมอยูระหวางตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือพนโทษมาแลวเกินกวา
๕ ป เวนแตเปนคดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ หรือ
คดีความผิดที่ผูตองหาไดกระทําในขณะที่มีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป (มาตรา ๔๑)
ทั้งนี้ คดีที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาได กฎหมาย
กําหนดใหพนักงานสอบสวนแจงใหคกู รณีทราบในโอกาสแรกวามีสทิ ธิยนื่ คํารองขอ
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาดวย (มาตรา ๔๓)

๑

โดยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มีดังนี้
(๑) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสูแ้ ละมีผถู้ งึ แก่ความตายจากการชุลมุนต่อสูน้ น้ั ตามมาตรา ๒๙๔ วรรคหนึ่ง
(๒) ความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ตามมาตรา ๒๙๕
(๓) ความผิดฐานทําร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ ตามมาตรา ๒๙๖
(๔) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุลมุนต่อสู้นั้น ตามมาตรา ๒๙๙ วรรคหนึ่ง
(๕) ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตามมาตรา ๓๐๐
(๖) ความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา ๓๓๔.
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๙.๑.๔) การพิจารณาเพือ่ มีคาํ สัง่ ใหไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา
ในชั้นการสอบสวน
เมื่อคูกรณีทั้ง ๒ ฝายสมัครใจและประสงคจะเขารวม
การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา และคดีนั้นมิไดอยูในระหวางการพิจารณาคดี
ของศาล ใหคกู รณียนื่ คํารองขอไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาตอพนักงานสอบสวน
ใหพนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอ หากพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจออกคําสั่ง
เห็นวาพฤติการณของการกระทําความผิดไมรา ยแรงและไมสง ผลกระทบรุนแรง
ตอสังคมโดยรวมใหพจิ ารณามีคาํ สัง่ ใหไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา (มาตรา ๔๔)
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผูเสียหายหลายคน ผูเสียหายซึ่งเขารวม
การไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาตองสมัครใจและประสงคจะเขารวมการไกลเกลีย่
ขอพิพาททางอาญา สําหรับในกรณีทมี่ คี กู รณีมากกวาสองฝาย และคูก รณีฝา ยหนึง่
ฝายใดไมสมัครใจเขารวมการไกลเกลีย่ ขอพิพาท ใหสามารถดําเนินการไกลเกลีย่
ขอพิพาทระหวางคูกรณีที่สมัครใจเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาทได (มาตรา ๔๕)
๙.๑.๕) การนํากฎหมายมาบังคับใชโดยอนุโลม
กระบวนการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าททางอาญาในชั้ น การ
สอบสวนใดซึ่งความในหมวดนี้มิไดบัญญัติไว กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติ
ในหมวด ๒ การไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง และหมวด ๓ การไกลเกลี่ยขอพิพาท
ทางอาญา มาใชบังคับกับการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
โดยอนุโลม (มาตรา ๔๗)
๙.๒) ผูไกลเกลี่ย (สวนที่ ๒, มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๔๙)
บุคคลที่ประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ยตามความในหมวดนี้
กฎหมายกําหนดใหยนื่ คําขอตอผูบ ญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี
ในฐานะนายทะเบียน และใหนาํ ความในขอ ๖.๑) มาใชบงั คับโดยอนุโลม โดยผูไ กลเกลีย่
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามความในขอ ๖.๒) (มาตรา ๔๘)
โดยใหพนักงานสอบสวนจัดใหมกี ารประชุมระหวางคูก รณีเพือ่ เลือก
และแตงตัง้ ผูไ กลเกลีย่ ภายใน ๗ วันนับแตวนั ทีพ่ นักงานสอบสวนผูม อี าํ นาจออกคําสัง่
มีคําสั่งใหไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา ถาคูกรณีไมอาจตกลงเลือกผูไกลเกลี่ยได
ใหพนักงานสอบสวนเลือกและแตงตั้งผูไกลเกลี่ยแลวแจงใหผูไกลเกลี่ยและคูกรณี
ทราบ (มาตรา ๔๙)
๙.๓) กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
(สวนที่ ๓, มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๗)
๙.๓.๑) ขั้นตอนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
ขั้นตอนที่ ๑ ใหพนักงานสอบสวนกําหนดนัดไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางอาญาครั้งแรกภายใน ๗ วันนับแตวันแตงตั้งผูไกลเกลี่ย แลวแจงให

๘๑

69-86-MAC6.indd 81

ก.ย. - ต.ค. ๖๒

3/12/20 2:30 PM

พระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

ผูไ กลเกลีย่ และคูก รณีทราบ แตในกรณีมเี หตุจาํ เปนทีม่ อิ าจดําเนินการไดทนั ภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนขอขยายระยะเวลาไปยังพนักงานสอบสวน
ผูมีอํานาจออกคําสั่งไดอีกไมเกิน ๗ วัน (มาตรา ๕๐)
ขั้นตอนที่ ๒ คูกรณีตองเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ทางอาญาดวยตนเองและมีสทิ ธิใหผซู งึ่ ตนไววางใจไมเกิน ๒ คนเขาฟงการไกลเกลีย่
ขอพิพาททางอาญาได ในกรณีทคี่ กู รณีซงึ่ เปนผูต อ งหาเปนผูเ ยาว กฎหมายกําหนดให
บิดา มารดา ผูป กครอง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมการไกลเกลีย่
ข อ พิ พ าททางอาญาด ว ย โดยการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าททางอาญาตามหมวดนี้
ใหกระทําเปนการลับ นอกจากนี้ หากมีความจําเปนตองใชลา มก็ใหพนักงานสอบสวน
จัดหาลามให (มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒)
ขัน้ ตอนที่ ๓ กอนเริม่ ตนการไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา
ผูไกลเกลี่ยจะตองอธิบายใหคูกรณีทราบถึงพฤติการณตาง ๆ ที่คูกรณีซึ่งเปน
ผูต อ งหาไดกระทําลงตามคํารองทุกข ขอเท็จจริงอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับคดี กระบวนการ
และผลทางกฎหมายในการไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา และสิทธิในการยุตกิ ารไกลเกลีย่
ขอพิพาททางอาญา และเพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
ใหพนักงานสอบสวนใหความรวมมือกับผูไกลเกลี่ยเพื่อทราบถึงพฤติการณตาง ๆ
และขอเท็จจริงอื่นดวย (มาตรา ๕๓)
๙.๓.๒) กําหนดระยะเวลาในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาใหกระทําใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่กําหนดนัดไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาครั้งแรก
เวนแตมเี หตุจาํ เปนหรือเปนกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ วาคูก รณีจะสามารถตกลงกันได
ผูไ กลเกลีย่ อาจดําเนินการตอไปไดอกี ไมเกิน ๓๐ วัน โดยใหบนั ทึกเหตุดงั กลาวไว
สําหรับในกรณีทผี่ ไ ู กลเกลีย่ อาจถูกถอดถอนตามขอ ๖.๖) หรือกรณีทคี่ วามเปนผูไ กลเกลีย่
สิน้ สุดลงตามขอ ๖.๘) ระยะเวลาดังกลาวกฎหมายใหเริม่ นับใหมตงั้ แตวนั ทีก่ าํ หนด
นัดไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาครั้งแรกหลังจากการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยคนใหม
(มาตรา ๕๕)
๙.๓.๓) สิทธิในการเจรจาเพื่อหาขอตกลงรวมกันของคูกรณี
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา คูกรณีมีสิทธิเจรจา
เพือ่ หาขอตกลงรวมกันไดโดยอิสระ โดยขอตกลงนัน้ ตองไมเปนการขัดตอกฎหมาย
เปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน สําหรับในกรณีที่ผูเสียหายเปนผูเยาว ขอตกลงดังกลาวนั้นตองไมขัด
หรือฝนความประสงคของผูเยาวดวย (มาตรา ๕๖)
๙.๓.๔) การจัดทําบันทึกขอตกลงการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เมือ่ คูก รณีไดมขี อ ตกลงเปนประการใดแลว กฎหมายกําหนดให
ผูไ กลเกลีย่ บันทึกขอตกลงหรือจัดใหมกี ารบันทึกขอตกลงนัน้ ไวเปนลายลักษณอกั ษร
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และใหคูกรณีและผูไกลเกลี่ยลงลายมือชื่อไว แลวใหผูไกลเกลี่ยสงบันทึกขอตกลง
ไปยังพนักงานสอบสวน โดยบันทึกขอตกลงดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของคูกรณี
(๒) พฤติการณที่มีการกลาวหา
(๓) ฐานความผิดและอัตราโทษตามกฎหมายทีม่ กี ารกลาวหา
(๔) ความสมัครใจเขารวมการไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา
(๕) สาระสําคัญของขอตกลงอันเปนผลของการไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางอาญา เชน การชดใชเยียวยาความเสียหาย เงือ่ นไขทีค่ กู รณีตอ งปฏิบตั ิ
หรืองดเวนปฏิบตั แิ ละระยะเวลาดําเนินการ หรือขอตกลงไมตดิ ใจทีจ่ ะรับการชดใช
เยียวยาความเสียหาย
๙.๔) การยุตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน (สวนที่ ๔,
มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๓)
๙.๔.๑) กรณีที่มีการขอถอนตัวของคูกรณี
กฎหมายกําหนดใหคูกรณีคนใดคนหนึ่งอาจขอถอนตัว
เพื่อยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาได แตในกรณีที่มีคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง
หลายคน การขอถอนตัวของคนใดคนหนึง่ หรือหลายคน ยอมไมกระทบการไกลเกลีย่
ขอพิพาททางอาญาของคูกรณีที่เหลืออยูทั้งสองฝาย (มาตรา ๕๘)
๙.๔.๒) กรณีปรากฏขอเท็จจริงบางอยาง
ผูไ กลเกลีย่ อาจยุตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา เมือ่ ปรากฏ
ขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายไมเขารวมการ
ไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาโดยไมแจงหรือโดยไมมเี หตุอนั สมควร หรือมีพฤติการณ
ที่ไมใหความรวมมือในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
(๒) มีเหตุอันควรสงสัยวาความตกลงนั้นมิไดเปนไปดวย
ความสมัครใจ
(๓) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาไมอาจบรรลุผลได
โดยแนแท
(๔) เห็นไดชดั วาการดําเนินการไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา
ตอไปจะเปนการขัดตอผลประโยชนของคูกรณีที่เปนผูเยาว
(๕) คูก รณีไมสามารถเจรจาเพือ่ ตกลงแกไขปญหาความขัดแยง
หรือไมอาจเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได (มาตรา ๕๙)
๙.๔.๓) กรณีผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาตอศาล
เมือ่ ความปรากฏตอผูไ กลเกลีย่ วาผูเ สียหายยืน่ ฟองคดีอาญา
ตอศาลไมวากอนการสอบสวนหรือระหวางการสอบสวน กฎหมายกําหนดให
การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาเปนอันยุติ (มาตรา ๖๐)
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๙.๔.๔) กรณีสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ
การไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาตามหมวดนี้ หากปรากฏ
แกผูไกลเกลี่ยวาสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหผูไกลเกลี่ยยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาและรายงานให
พนักงานสอบสวนทราบเพื่อดําเนินการตอไป
ในกรณีทมี่ ผี กู ระทําความผิดหลายคน หากสิทธินาํ คดีอาญา
มาฟองระงับไปเฉพาะผูก ระทําความผิดบางคน ใหผไู กลเกลีย่ ดําเนินการไกลเกลีย่
ขอพิพาททางอาญาตอไปสําหรับผูกระทําความผิดที่เหลืออยู (มาตรา ๖๒)
๙.๔.๕) กรณีคดีทมี่ กี ารกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมาย
หลายบท
คดีทมี่ กี ารกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท
หากความผิดตอกฎหมายซึ่งเปนบทหนักที่สุดสามารถดําเนินการไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางอาญาตามกฎหมายนี้ไดสําเร็จ ใหถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟอง
ในความผิดบทอื่นระงับไปดวย แตหากความผิดที่สามารถดําเนินการไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางอาญาไดสาํ เร็จเปนความผิดทีม่ โี ทษเบากวาหรือเบาทีส่ ดุ ไมเปนเหตุ
ทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองในความผิดที่มีโทษหนักกวาหรือหนักที่สุดระงับ
(มาตรา ๖๓)
ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหผูไกลเกลี่ยรายงานใหพนักงาน
สอบสวนทราบถึงการยุตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาตามขอ ๙.๔.๑) ขอ ๙.๔.๒)
และขอ ๙.๔.๓) ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
และเมื่อพนักงานสอบสวนไดรับรายงานการยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
จากผูไกลเกลี่ย กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่ง
ดําเนินคดีตอไป (มาตรา ๖๑)
๙.๕) ผลการไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน (สวนที่ ๕,
มาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๖๗)
กรณีแรก ในกรณีทคี่ กู รณีไดปฏิบตั ติ ามบันทึกขอตกลงการไกลเกลีย่
ขอพิพาทแลว ใหแจงพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อจัดทําบันทึกการปฏิบัติตาม
ขอตกลงสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวนการสอบสวนและเอกสาร
ที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาสั่งยุติคดี
กรณีที่สอง ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงไมครบถวน
กฎหมายกําหนดใหคูกรณีแจงใหพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อเสนอพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจออกคําสั่งพิจารณามีคําสั่งดําเนินคดีตอไป เวนแตผูเสียหาย
พอใจในการปฏิบตั ติ ามขอตกลงทีไ่ ดกระทําไปแลว ใหคกู รณีแจงพนักงานสอบสวน
เพือ่ จัดทําบันทึกการปฏิบตั ติ ามขอตกลง สงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน
การสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาสั่งยุติคดี (มาตรา ๖๔)
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ทั้ ง นี้ ถ า ความปรากฏแก พ นั ก งานสอบสวนว า คู  ก รณี ที่ เ ป น
ผูตองหาจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงโดยไมมีเหตุอันควร ใหพนักงานสอบสวน
ผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งดําเนินคดีตอไป สําหรับในคดีใดที่พนักงานอัยการ
มีคําสั่งใหยุติคดี กฎหมายกําหนดใหสิทธินําคดีอาญามาฟองยอมเปนอันระงับไป
ส ว นในกรณี ที่ มี ผู  เ สี ย หายหลายคน หากผูเสียหายคนหนึ่งคนใดไมสามารถ
ทําขอตกลงกับผูตองหาได สิทธินํ า คดี อ าญามาฟ อ งของผู  เ สี ย หายดั ง กล า ว
ยอมไมระงับ โดยการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญานั้น ไมตัดอํานาจของพนักงาน
สอบสวนที่จะทําการสอบสวนตอไป (มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗)
๑๐) การไกลเกลีย่ ขอพิพาทภาคประชาชน (หมวด ๕, มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๐)
กฎหมายกําหนดใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเปนศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ภาคประชาชน เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน
โดยมีอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนนายทะเบียนของศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทภาคประชาชน และใหกรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพมีหนาทีแ่ ละอํานาจ
กํากับดูแลการไกลเกลีย่ ขอพิพาทของศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาทภาคประชาชนใหเปนไป
ตามกฎหมายนี้ และภายใตบงั คับขอ ๗.๑.๑) การไกลเกลีย่ ขอพิพาทโดยศูนยไกลเกลีย่
ขอพิพาทภาคประชาชนใหกระทําไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ขอพิพาททางแพงที่มีทุนทรัพยไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทหรือไมเกิน
จํานวนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๒) ขอพิพาททางแพงอื่นนอกจาก (๑) ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ขอพิพาททางอาญาตามขอ ๘.๑)
แตในกรณีที่กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเห็นวาการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชนในเรื่องใดไดดําเนินการตามกฎหมายนี้
และออกหนังสือรับรองใหแลว ใหขอตกลงระงับขอพิพาทนั้นบังคับกันไดหรือ
ใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปตามกฎหมายนี้
๑๑) บทกําหนดโทษ (หมวด ๖, มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๗๒)
(๑) ผูไ กลเกลีย่ ผูใ ดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด
ในหนาที่ ไมวา การนัน้ จะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป
หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๑)
(๒) ผูใ ดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดแกผไู กลเกลีย่
เพือ่ จูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําใดอันมิชอบดวยหนาที่
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
(มาตรา ๗๒)
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หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป เวนแตบทบัญญัติ
แหงหมวด ๒ การไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง หมวด ๓ การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา หมวด ๔
การไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน และหมวด ๕ การไกลเกลีย่ ขอพิพาทภาคประชาชน
ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ
มีผลใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนตนไป

จุ ล นิิ ติ
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