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   หลักการและเหตุผล
โดยท่ีเปนการสมควรสงเสริมใหมีระบบการไกลเกล่ียกอนฟองคดีเพื่อ

เปนทางเลือกใหแกผูที่มีกรณีพิพาททางแพงใชเปนชองทางในการยุติขอพิพาท
กอนที่จะมีการฟองคดี โดยคูกรณีสามารถรองขอใหศาลแตงตั้งผูประนีประนอม
ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและหากตกลงกันไดก็อาจขอใหศาลมีคําพิพากษา
ตามยอมไดทันที ทําใหขอพิพาททางแพงสามารถยุติลงไดในเวลาอันรวดเร็วโดย
ไมจาํเปนตองมีการฟองคดี อกีทัง้เปนการประหยัดเวลาและทรัพยากรตาง ๆ  ทีจ่ะตอง
สญูเสยีในการดาํเนนิคดอีนัจะยังประโยชนแกระบบเศรษฐกจิและสงัคม จงึจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(ฉบบัที ่๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมกีารบญัญตัเิพิม่เตมิบทบญัญตัเิปนมาตรา ๒๐ ตรี
แหงประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพง โดยมสีาระสาํคญัรวม ๗ ประการ ดงันี้ 

ประการที่ ๑ กําหนดหลักเกณฑการยื่นคํารองขอใหศาลแตงตั้ง
ผูประนีประนอม โดยกอนทีจ่ะมกีารยืน่ฟองคดตีอศาล กาํหนดใหบคุคลทีจ่ะเปนคูความ
อาจย่ืนคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจหากมีการฟองคดีนั้น เพื่อขอใหศาลแตงตั้ง 
“ผูประนีประนอม” ขึ้นมาทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยเพื่อใหคูกรณีที่เกี่ยวของ
ไดตกลงหรอืประนปีระนอมยอมความกนัในขอทีพ่พิาท โดยคาํรองนัน้กาํหนดใหระบุ
ชื่อและภูมิลําเนาของคูกรณีที่เกี่ยวของ รวมทั้งรายละเอียดของขอพิพาทดวย
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  พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
  วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  • ใหไว ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๗๑ ก หนา ๑ 
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พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙๔

ประการท่ี ๒ หลกัเกณฑการพจิารณาคํารองและอํานาจของศาลในการแตงต้ัง
ผูประนปีระนอม เม่ือศาลเห็นสมควร กาํหนดใหศาลรับคาํรองน้ันไว แลวดําเนินการ
สอบถามความสมัครใจของคู กรณีอีกฝายหน่ึงในการเขารวมการไกลเกลี่ย
ทัง้นี ้หากคูกรณอีกีฝายหนึง่ไดยนิยอมเขารวมการไกลเกลีย่ ก็ใหศาลมอีาํนาจเรียก
คูกรณทีีเ่กีย่วของมาศาลดวยตนเอง โดยคูกรณจีะมทีนายความมาดวยหรือไมกไ็ด   

สาํหรบัการแตงต้ังผูประนปีระนอมเพือ่มาดําเนนิการไกลเกลีย่น้ัน กฎหมาย
ใหนําความในมาตรา ๒๐ ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใช
บังคับโดยอนุโลม กลาวคือ บทบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหเมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะ
ตอหนาตวัความทกุฝายหรอืฝายใดฝายหนึง่โดยจะใหมทีนายความอยูดวยหรอืไมกไ็ด

ทั้งนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคูความฝายใดฝายหน่ึงรองขอ ศาลอาจ
แตงตั้ง “บุคคลหรือคณะบุคคล” เปนผู ประนีประนอม เพ่ือชวยเหลือศาล
ในการไกลเกล่ียใหคูความไดประนีประนอมกัน สําหรับหลักเกณฑและวิธีการ
ในการไกลเกล่ียของศาล การแตงตั้งผู ประนีประนอม รวมท้ังอํานาจหนาที่
ของผูประนีประนอมนั้น ใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความ
เหน็ชอบของทีป่ระชมุใหญของศาลฎกีา ซึง่ปจจบุนัไดมกีารกาํหนดไวในขอกาํหนด
ของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. ๒๕๕๔๑ และขอกําหนดของ
ประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกลี่ยกอนฟอง พ.ศ. ๒๕๖๓๒

ประการที ่๓ หลกัเกณฑการทาํขอตกลงหรอืสญัญาประนปีระนอมยอมความ
ในกรณีที่คู กรณีที่เก่ียวของสามารถตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได 
กําหนดใหผู ประนีประนอมสามารถเสนอขอตกลงหรือสัญญาประนีประนอม
ยอมความตอศาลได ถาหากศาลพิจารณาแลวเห็นวาขอตกลงหรือสัญญา
ประนีประนอมยอมความเปนไปตาม (๑) เจตนาของคูกรณี (๒) หลักแหง
ความสุจริต เปนธรรม และ (๓) ไมฝาฝนตอกฎหมาย ก็ใหคูกรณีลงลายมือชื่อ
ในขอตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความน้ัน

ประการที่ ๔ การทําคําพิพากษาตามยอมของศาล ในวันทําขอตกลง
หรือสัญญาประนีประนอมยอมความน้ัน คูสัญญาอาจรองขอใหศาลมีคําพิพากษา
ตามยอม พรอมแสดงเหตุผลความจําเปนตอศาล ซึ่งหากศาลเห็นวากรณีใด
มคีวามจาํเปนทีส่มควรจะมคีาํพิพากษาไปในเวลานัน้ กใ็หศาลมคีาํพิพากษาไปตาม
ขอตกลงหรือสญัญาประนีประนอมยอมความดังกลาวได โดยกฎหมายใหนําความ

๑ ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๗๓ ก หนา ๑๙.

   ๒ ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกลี่ยกอนฟอง พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เลม ๑๓๗ ตอนท่ี ๙๓ ก หนา ๑.
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ในมาตรา ๑๓๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งเปนบทบัญญัติ
วาดวยการพิพากษาตามยอม มาใชบงัคบัโดยอนุโลม กลาวคือ ในคดีทีคู่ความตกลง
กนัหรอืประนปีระนอมยอมความกนัในประเดน็แหงคดโีดยมไิดมกีารถอนคาํฟองนัน้ 
และขอตกลงหรอืการประนีประนอมยอมความกนัน้ันไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 
กาํหนดใหศาลจดรายงานพิสดารแสดงขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอม
ยอมความเหลานัน้ไว แลวพพิากษาไปตามน้ัน แตทัง้นี ้ไดกาํหนดหามมใิหอทุธรณ
คําพิพากษาเชนวานี้ เวนแตในเหตุตอไปนี้

(๑) เมื่อมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล
(๒) เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติ

แหงกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๓) เมื่อคําพิพากษาน้ันถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือ

การประนีประนอมยอมความ
แตหากคูความตกลงกันเพียงแตใหเสนอคดีตออนุญาโตตุลาการ ก็ใหนํา

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ
ประการท่ี ๕ การเสียคาขึน้ศาล สาํหรบัการขอและการดาํเนนิการเกีย่วกบั

การยื่นคํารองขอใหศาลแตงตั้งผูประนีประนอม การไกลเกล่ีย การพิพากษา
ตามยอมตามความในมาตรา ๒๐ ตร ีแหงประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพงนี้ 
กฎหมายไดกําหนดใหไมตองเสียคาขึ้นศาล

ประการที่ ๖ ผลของคําสั่งศาล กําหนดใหคําสั่งของศาลที่ออกตามความ
ในมาตรา ๒๐ ตร ีแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนี ้ใหเปนที่สุด

ประการที ่๗ การขยายอายคุวามกรณกีารไกลเกลีย่สิน้สดุลงโดยไมเปนผล
เมือ่ศาลมคีาํสัง่แตงตัง้ผูประนปีระนอมแลวแตการไกลเกลีย่สิน้สดุลงโดยไมเปนผล
หากปรากฏวาอายุความครบกําหนดไปแลวหลังจากยื่นคํารองหรือจะครบกําหนด
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่การไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง ใหอายุความขยายออกไปอีก 
๖๐ วันนับแตวันที่การไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง 

หมายเหตุ :-  
 พระราชบัญญตันิีใ้หใชบงัคบัเม่ือพนกาํหนด ๖๐ วนันบัแตวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันเสารที ่๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปนตนไป
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