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๖๙

หลักการและเหตุผล
โดยที่ปจจุบันขอพิพาททางแพงและทางอาญาเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก 

เห็นควรใหนํากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงซึ่งมีทุนทรัพยไมมากนัก
และขอพพิาททางอาญาบางประเภทมากาํหนดเปนกฎหมายกลางเพือ่ใหหนวยงาน
ของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชนใชในการยุติ
หรอืระงับขอพพิาทดังกลาว โดยคํานงึถงึความยินยอมของคูกรณเีปนสาํคญั ทาํให
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลลดนอยลง ลดปญหาความขัดแยง เกิดความสมานฉันทข้ึน
ในสังคม ลดงบประมาณแผนดิน และเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางปกติสุข  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)

“การไกลเกลี่ยขอพิพาท” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหคูกรณี
มีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับขอพิพาททางแพงและทางอาญาโดยสันติวิธี
และปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ที่ดําเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี

“ผูไกลเกลี่ย” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการข้ึนทะเบียนและไดรับ
การแตงตั้งใหทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท

“ขอตกลงระงับขอพิพาท” หมายความวา ขอตกลงที่คูกรณีตกลงใหมี
ผลผูกพนัโดยชอบดวยกฎหมายเพือ่ระงบัขอพพิาทหรอืขอเรยีกรองใด ๆ  ทีแ่ตละฝาย
มอียู และใหคูกรณแีตละฝายตางมีสทิธิหนาที ่หรอืความรับผิดเพียงเทาท่ีกาํหนดไว
ในขอตกลงนั้น
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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
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พระราชบัญญัติการไกล�เกล่ียข�อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๐

“หนวยงานซึง่ดาํเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาท” หมายความวา หนวยงาน
ของรฐัซึ่งดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท

“หนวยงานของรฐั” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูภิาค
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกําหนดในกฎกระทรวง

“นายทะเบียน” หมายความวา หัวหนาหนวยงานของรัฐซ่ึงดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท

๒) บทบัญญัติรองรับผลการใชบังคับของกฎหมายนี้ (มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๕)
กฎหมายนี้ไมกระทบตอการไกลเกลี่ยขอพิพาทของหนวยงานของรัฐ

ทีด่าํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจของตน โดยหนวยงานของรฐัดงักลาวอาจดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทตามกฎหมายนี้ก็ได 

นอกจากนี ้กฎหมายยงักาํหนดใหหนวยงานของรฐัทีป่ระสงคจะดาํเนนิการ
ไกลเกล่ียขอพพิาทตามกฎหมายน้ี ตองแจงใหกระทรวงยุตธิรรมทราบกอนดําเนินการ
ทัง้นี ้เพือ่ใหกระทรวงยตุธิรรมไดทราบวาหนวยงานของรฐัแหงใดบางทีม่กีารดาํเนนิการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทตามกฎหมายนี้

๓) การขยายอายุความกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทส้ินสุดลงโดยไมเปนผล 
หรือศาลมีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลง (มาตรา ๖)

(๑) ในกรณีทีก่ารไกลเกล่ียขอพพิาทส้ินสดุลงโดยไมเปนผล หากปรากฏวา
อายคุวามครบกาํหนดไปแลวในระหวางการไกลเกลีย่ขอพพิาทหรอืจะครบกาํหนด
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ้นสุดลง กฎหมายกําหนดให
อายุความขยายออกไปอีก ๖๐ วันนับแตวันที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ้นสุดลง

(๒) ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทตาม
มาตรา ๓๓ ใหนาํความใน (๑) มาใชบงัคบัโดยอนโุลม โดยใหนบัระยะเวลา ๖๐ วนั
นับแตวันที่คําสั่งของศาลถึงที่สุด

๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
กฎหมายกําหนดใหประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยตุธิรรม และอัยการสูงสดุรกัษาการตามกฎหมายน้ี  ทัง้นี ้ในสวนท่ีเกีย่วกับหนาที่
และอาํนาจของตน โดยใหประธานศาลฎกีามอีาํนาจออกขอกําหนด และนายกรฐัมนตรี
รฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุตธิรรมมีอาํนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ และใหอยัการสูงสดุ
มีอํานาจออกขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
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๗๑

๕) บทยกเวนของกฎหมาย (มาตรา ๘)
กฎหมายนี้มิใหใชบังคับแกคดีอาญาที่อยู ในอํานาจของศาลเยาวชน

และครอบครัว ตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพีจิารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว

๖) ผูไกลเกลี่ย (หมวด ๑, มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๙)
๖.๑) การขอขึ้นทะเบียนผูไกลเกลี่ย 

กฎหมายกําหนดใหบุคคลที่ประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ย
ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนและใหนายทะเบียนมีอํานาจสรรหาบุคคลซ่ึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนผูไกลเกล่ียไดดวย แตตองไดรับความยินยอม
จากบุคคลนั้น (มาตรา ๙)  

๖.๒) คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของผูขึน้ทะเบยีนเปนผูไกลเกลีย่
กฎหมายกําหนดใหผูขึน้ทะเบียนเปนผูไกลเกล่ียตองเปนผูมคุีณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) ผานการอบรมการไกลเกลีย่ขอพพิาทตามหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการ

พฒันาการบริหารงานยุตธิรรมแหงชาติตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาการบริหาร
งานยุตธิรรมแหงชาติรับรอง

(๒) เปนผูมีประสบการณในดานตาง ๆ อันจะเปนประโยชนแก
การไกลเกลี่ยขอพิพาท

ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เคยรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ดุใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ หรอืคนวกิลจรติ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๓) เคยถกูเพกิถอนการเปนผูไกลเกลีย่ตามกฎหมายนี ้และยงัไมพน 

๕ ป นบัถงึวนัยืน่คาํขอรบัหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนเปนผูไกลเกลีย่ (มาตรา ๑๐)
๖.๓) หนาที่และอํานาจของผูไกลเกลี่ย

(๑) กําหนดแนวทางและจัดใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๒) ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และเสนอแนะคูกรณีในการ

หาแนวทางยุติขอพิพาท
(๓) ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยความเปนกลาง
(๔) จดัทาํขอตกลงระงบัขอพพิาทตามผลของการไกลเกลีย่ขอพพิาท
ในกรณีที่ผู ไกลเกลี่ยกระทําการตามหนาที่โดยสุจริต ยอมไดรับ

การคุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพงและทางอาญา (มาตรา ๑๑)  

69-86-MAC6.indd   7169-86-MAC6.indd   71 3/12/20   2:30 PM3/12/20   2:30 PM

creo




พระราชบัญญัติการไกล�เกล่ียข�อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๒

๖.๔) จริยธรรมของผูไกลเกลี่ย
กฎหมายกําหนดใหผูไกลเกลีย่ตองถอืปฏิบตัติามจรยิธรรม ดงัตอไปน้ี
(๑) ปฏบิตัหินาทีด่วยความเปนกลาง อสิระ ยตุธิรรม และไมเลอืกปฏบิตัิ
(๒) เขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาททุกครั้ง ในกรณีที่ไมอาจเขารวม

การไกลเกล่ียขอพิพาทไดตองแจงเหตุผลและความจําเปนลวงหนาใหหนวยงาน
ซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาททราบ

(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว ไมทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ลาชาเกินสมควร

(๔) ซือ่สตัยสจุรติ และไมเรยีกหรอืรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด
จากคูกรณีหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับขอพิพาท

(๕) ปฏิบัติหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยความสุภาพ
(๖) รักษาความลับที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๗) ไมกระทําการในลักษณะเปนการชี้ขาดขอพิพาทหรือบีบบังคับ

ใหคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดลงลายมือชื่อในขอตกลงระงับขอพิพาท
(๘) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกําหนดใน

กฎกระทรวง (มาตรา ๑๒)  
๖.๕) ความเปนกลางและความเปนอิสระของผูไกลเกลี่ย

กฎหมายกําหนดใหผูไกลเกล่ียตองเปดเผยขอเท็จจริงที่อาจเปน
เหตอุนัควรสงสยัถงึความเปนกลางและความเปนอิสระของตนในการปฏบิตัหินาที่
เปนผูไกลเกล่ียใหคูกรณีทราบ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวพันกับคูกรณีไมวาฝายใดในเร่ือง 
ดังตอไปนี้

(๑) เปนคูหมั้นหรือคูสมรส
(๒) เปนบุพการีหรือผู สืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพ่ีนอง

หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงาน
นับไดเพียงสองชั้น

(๓) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทน
หรือตัวแทน

(๔) เปนเจาหนีห้รอืลกูหนี ้หรอืเปนนายจางหรอืลกูจาง (มาตรา ๑๓)  
ทั้งน้ี ผูไกลเกลี่ยอาจถูกคูกรณีตั้งขอรังเกียจท่ีมีสภาพรายแรง

อันอาจทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไมเปนกลางหรือไมเปนอิสระได ซึ่งหากมีกรณี
ดังกลาวผูไกลเกลี่ยอาจถูกถอดถอนตามขอ ๖.๖) (๔) ได สําหรับในกรณีที่คูกรณี
ฝายใดฝายหน่ึงมีหลายคน การต้ังขอรังเกียจดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ
จากคูกรณีทุกคนในฝายนั้น (มาตรา ๑๔)  
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๗๓

๖.๖) เหตุแหงการถอดถอนผูไกลเกลี่ย
ผูไกลเกล่ียอาจถูกถอดถอนโดยคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงหรือทัง้สองฝาย

หรือหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยเหตุ ดังตอไปนี้
(๑) กระทาํการฉอฉลหรอืขมขูคูกรณหีรอืบคุคลอืน่ทีม่สีวนเกีย่วของ

กับขอพิพาท
(๒) ไมมาปฏิบัติหนาที่ผูไกลเกลี่ยเกิน ๒ ครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
(๓) ขาดจริยธรรมตามขอ ๖.๔)
(๔) ถกูตัง้ขอรงัเกยีจทีม่สีภาพรายแรงอนัอาจทาํใหการปฏบิตัหินาที่

ไมเปนกลางหรือไมเปนอิสระไดตามขอ ๖.๕) (มาตรา ๑๕)  
๖.๗) การบงัคับ ขูเขญ็ หลอกลวง หรอืกระทําการโดยมชิอบดวยประการใด ๆ  

เพื่อใหคูกรณีทําขอตกลงระงับขอพิพาท
ในการไกลเกลีย่ขอพพิาทนัน้ กฎหมายไดกาํหนดหามมใิหผูไกลเกลีย่

กระทําการหรือจัดใหกระทําการใด ๆ ที่เปนการบังคับ ขู เข็ญ หลอกลวง 
หรอืกระทาํการโดยมชิอบดวยประการใด ๆ  เพือ่ใหคูกรณทีาํขอตกลงระงบัขอพพิาท
(มาตรา ๑๖)  

๖.๘) เหตุแหงความสิ้นสุดลงของผูไกลเกลี่ย
กฎหมายไดกําหนดใหความเปนผูไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สิน้สภาพการเปนผูไกลเกล่ียหรือถกูเพิกถอนการเปนผูไกลเกล่ีย
(๔) ขาดคุณสมบัตหิรอืมีลกัษณะตองหามตามขอ ๖.๒) (มาตรา ๑๗)  

๖.๙) เหตุแหงการตั้งผูไกลเกลี่ยคนใหม
ในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยถูกถอดถอนหรือความเปนผูไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง

ในระหวางการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท คูกรณีอาจตั้งผูไกลเกลี่ยคนใหม
เพื่อปฏิบัติหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นตอไปโดยอาจใชเอกสารของกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ดําเนินการมาแลวไดตามที่คู กรณีและผูไกลเกลี่ยคนใหม
เห็นสมควร (มาตรา ๑๘)  

๗) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง (หมวด ๒, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๒)
๗.๑) กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง (สวนที่ ๑, มาตรา ๒๐ 

ถึงมาตรา ๓๑)
๗.๑.๑) การไกลเกล่ียขอพิพาททางแพงท่ีทําไดและไมสามารถ

กระทําได
สําหรับการไกลเกล่ียขอพิพาททางแพงตามกฎหมายน้ี 

ถาเก่ียวดวยสิทธแิหงสภาพบุคคล สทิธใินครอบครัว หรอืกรรมสิทธิใ์นอสังหาริมทรัพยนัน้
ไมสามารถกระทําได สวนขอพพิาททางแพงทีส่ามารถไกลเกล่ียไดนัน้ม ี๔ ประเภท 
ดังตอไปนี้
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๗๔

(๑) ขอพพิาทเกีย่วกบัทีด่นิทีม่ใิชขอพพิาทเกีย่วดวยกรรมสทิธิ์
(๒) ขอพิพาทระหวางทายาทเกี่ยวกับทรัพยมรดก
(๓) ขอพิพาทอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๔) ขอพิพาทอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่มีทุนทรัพย

ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือไมเกินจํานวนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(มาตรา ๒๐)  

๗.๑.๒) การเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
เมื่อมีขอพิพาททางแพงเกิดขึ้นและคูกรณีฝายหน่ึงฝายใด

ประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท ก็ใหยื่นคํารองตอหนวยงานซึ่งดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท และใหหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทสอบถาม
ความสมัครใจของคูกรณีอีกฝายหนึ่งที่จะเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาท

ถาคูกรณอีกีฝายหนึง่ไมสมคัรใจเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท ใหหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทจําหนายคํารองไกลเกลี่ย
ขอพิพาทน้ัน และแจงใหคูกรณีผูยื่นคํารองไกลเกลี่ยขอพิพาททราบ ในกรณีที่มี
คูกรณีมากกวา ๒ ฝาย และคูกรณีฝายหน่ึงฝายใดไมสมคัรใจเขารวมการไกลเกล่ีย
ขอพพิาท ใหสามารถดําเนินการไกลเกล่ียขอพพิาทระหวางคูกรณีท่ีสมคัรใจเขารวม
การไกลเกลี่ยขอพิพาทได (มาตรา ๒๑)  

๗.๑.๓) การแตงตั้งผูไกลเกลี่ย 
ใหคูกรณีตกลงแตงต้ังผูไกลเกล่ียคนหน่ึงหรือหลายคน

จากบัญชีผู ไกลเกลี่ยท่ีหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทจัดทําไว 
หากคูกรณีไมสามารถตกลงแตงตั้งผูไกลเกลี่ยได คูกรณีอาจขอใหหนวยงาน
ซึง่ดาํเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาทแตงตัง้ผูไกลเกลีย่จากบญัชดีงักลาว ซึง่การแตงตัง้
ผูไกลเกลีย่จะตองไดรบัความยินยอมจากผูทีจ่ะไดรบัการแตงตัง้ และใหหนวยงาน
ซึง่ดาํเนินการไกลเกล่ียขอพพิาทช้ีแจงคูกรณีเกีย่วกับกระบวนการและผลทางกฎหมาย
ในการไกลเกล่ียขอพพิาท รวมท้ังสทิธใินการยุตกิารไกลเกล่ียขอพพิาทดวย (มาตรา ๒๒) 

๗.๑.๔) เหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระ
ของผูไกลเกลี่ย

(๑) เมื่อมีขอเท็จจริงที่อาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึง
ความเปนกลางหรือความเปนอิสระของผูไกลเกลี่ยในการปฏิบัติหนาที่เปน
ผูไกลเกลี่ยตามขอ ๖.๕) และคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดคัดคานหรือผูไกลเกล่ีย
เหน็เองวาตนมกีรณดีงักลาว ใหผูไกลเกลีย่ผูนัน้หยดุการไกลเกลีย่ขอพพิาทไวกอน
และแจงใหหนวยงานซึง่ดาํเนินการไกลเกลีย่ขอพพิาททราบ เพือ่ทีห่วัหนาหนวยงาน
ซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาวจะไดมีคําสั่งตอไป (มาตรา ๒๓)  
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๗๕

(๒) ภายใตบังคับขอ ๗.๒.๒) เมื่อมีการทําบันทึกขอตกลง
ระงับขอพิพาทตามขอ ๗.๑.๑๐) แลว ถาปรากฏในภายหลังวาผูไกลเกลี่ยมิได
เปดเผยขอเทจ็จรงิทีอ่าจเปนเหตอุนัควรสงสยัถงึความเปนกลางหรอืความเปนอสิระ
ของผูไกลเกล่ียตามขอ ๖.๕) หรือการแตงตั้งผูไกลเกล่ียไมชอบดวยกฎหมาย
บันทึกขอตกลงนั้นไมเสียไป แตไมเปนการตัดสิทธิคูกรณีในการพิสูจนเพื่อใหศาล
มีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลงดังกลาว (มาตรา ๒๔)  

๗.๑.๕) ระยะเวลาและแผนการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เพื่อใหการไกลเกล่ียขอพิพาทดําเนินการอยางตอเนื่อง

และรวดเร็ว ผู ไกลเกลี่ยอาจตกลงกับคู กรณีเพื่อกําหนดกรอบระยะเวลา
และแผนการดําเนินการไกลเกล่ียขอพพิาทดวยก็ได โดยในการไกลเกลีย่ขอพพิาท
นัน้ เมือ่ผูไกลเกลีย่สอบถามขอเทจ็จรงิเก่ียวกับขอพพิาท ความประสงคของคูกรณี
ที่จะระงับขอพิพาท และขอเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทแลว 
ใหผูไกลเกลีย่อธิบายใหคูกรณเีขาใจซ่ึงกันและกันหรอืผอนปรนเขาหากันอันนาํไปสู
การตกลงระงับขอพิพาทกันได (มาตรา ๒๕) 

๗.๑.๖) การไกลเกลี่ยขอพิพาทลับหลังคูกรณี 
ผูไกลเกลีย่ตองดาํเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาทตอหนาคูกรณี

ทกุฝาย เวนแตเพือ่ประโยชนในการไกลเกลีย่ขอพพิาทในบางสถานการณ กฎหมาย
กําหนดใหผูไกลเกล่ียอาจดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทลับหลังคูกรณีฝายหน่ึง
ฝายใดก็ได แตผู ไกลเกล่ียตองแจงถึงการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทน้ัน
ใหคูกรณีฝายที่มิไดเขารวมทราบดวย โดยผูไกลเกลี่ยอาจอนุญาตใหทนายความ
หรอืทีป่รกึษาของคูกรณหีรอืบคุคลหนึง่บคุคลใดเขารวมการไกลเกลีย่ขอพพิาทดวย
ก็ได (มาตรา ๒๖)  

๗.๑.๗) สทิธขิองคูกรณใีนการถอนตวัจากการไกลเกลีย่ขอพพิาท
ในระหวางการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท คูกรณีฝายหน่ึง

ฝายใดมีสิทธิถอนตัวจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยทําเปนหนังสือแจงตอ
ผูไกลเกลี่ยได (มาตรา ๒๗)  

๗.๑.๘) สิทธิในการเจรจาเพื่อหาขอตกลงรวมกันของคูกรณี 
ในการไกลเกล่ียขอพิพาท คูกรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหา

ขอตกลงรวมกันไดโดยอิสระ แตขอตกลงนั้นตองไมเปนการตองหามชัดแจง
โดยกฎหมาย เปนการพนวสิยั หรอืเปนการขดัตอความสงบเรียบรอยหรอืศลีธรรมอนัดี
ของประชาชน (มาตรา ๒๘)  

๗.๑.๙) บทตองหามในการรับฟงขอเท็จจริง
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหรับฟงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น

จากกระบวนการไกลเกลีย่ขอพพิาทดงัตอไปนี ้เปนพยานหลักฐานในการดาํเนนิคดี
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๗๖

กระบวนการอนญุาโตตลุาการ หรอืกระบวนพจิารณาอืน่ใด เวนแตเพือ่การบงัคบั
ตามขอตกลงระงับขอพิพาท

(๑) ความประสงคหรอืความสมคัรใจของคูกรณใีนการขอเขารวม
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท

(๒) ความเหน็หรอืขอเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางหรอืวธิกีาร
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทของคูกรณี

(๓) การยอมรับหรือขอความท่ีกระทําโดยคูกรณีในการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท

(๔) ขอเสนอใด ๆ ที่เสนอโดยผูไกลเกลี่ย
(๕) ขอเทจ็จรงิทีแ่สดงใหเหน็ถงึความสมคัรใจท่ีจะยอมรบั

ขอเสนอในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๖) เอกสารที่จัดทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะใชหรือ

ใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยเฉพาะ
พยานหลกัฐานหรอืขอเทจ็จรงิใดทีม่อียูและนาํสบืไดอยูแลว

ในกระบวนพิจารณาของศาล กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรอืกระบวนพิจารณาอ่ืนใด 
ยอมไมตองหามในการรับฟงดวยเหตทุีคู่กรณฝีายหน่ึงฝายใดนําไปใชในการไกลเกลีย่
ขอพิพาท (มาตรา ๒๙)  

๗.๑.๑๐) การจัดทําบันทึกขอตกลงการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เมื่อคูกรณีไดมีขอตกลงเปนประการใดแลว ใหผูไกลเกลี่ย

บันทึกขอตกลงการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดใหมีการบันทึกขอตกลงระงับ
ขอพิพาทนั้นไวเปนลายลักษณอักษร โดยใหคูกรณีและผูไกลเกลี่ยลงลายมือชื่อไว 
โดยบันทึกขอตกลงดังกลาว อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

(๑) ชื่อและที่อยูของคูกรณี
(๒) ขอพิพาทตามกฎหมาย
(๓) ความสมัครใจเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๔) สาระสําคัญของขอตกลงอันเปนผลของการไกลเกลี่ย

ขอพิพาท เชน การชดใชเยียวยาความเสียหาย เงื่อนไขที่คูกรณีตองปฏิบัติหรือ
งดเวนปฏิบตั ิระยะเวลาดําเนนิการ หรอืขอตกลงไมตดิใจท่ีจะรบัการชดใชเยยีวยา
ความเสียหาย (มาตรา ๓๐)  

๗.๑.๑๑) เหตุแหงการส้ินสดุลงของกระบวนการไกลเกล่ียขอพพิาท
กฎหมายกาํหนดใหกระบวนการไกลเกลีย่ขอพพิาทสิน้สดุ

ลงในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) คูกรณีตกลงระงับขอพิพาทกันได
(๒) คูกรณถีอนตวัจากการไกลเกลีย่ขอพพิาทตามขอ ๗.๑.๗)
(๓) ผูไกลเกลีย่เหน็วาการไกลเกลีย่ขอพพิาทตอไปจะไมเปน

ประโยชนและใหยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาท (มาตรา ๓๑)  
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๗๗

๗.๒) การบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาท (สวนท่ี ๒, มาตรา ๓๒ 
ถึงมาตรา ๓๔)

๗.๒.๑) หลกัเกณฑการยืน่คาํรองตอศาลเพือ่ใหบงัคบัตามขอตกลง
ระงับขอพิพาท

เมื่อคูกรณีฝายหน่ึงเรียกรองใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งปฏิบัติ
ตามขอตกลงระงับขอพิพาทแลว แตคูกรณีฝายที่ถูกเรียกรองน้ันไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงระงบัขอพพิาท คูกรณฝีายทีเ่รยีกรองอาจยืน่คาํรองขอตอศาลเพือ่ใหบงัคบั
ตามขอตกลงระงบัขอพพิาทได โดยตองยืน่คาํรองขอตอศาลภายใน ๓ ปนบัแตวนั
ทีอ่าจบังคบัตามขอตกลงระงับขอพพิาทได ถาไมไดรองขอภายในกําหนดดังกลาว
ใหมูลหนี้ตามขอตกลงระงับขอพิพาทนั้นเปนอันระงับไป

ทัง้นี ้การรองขอดังกลาว กฎหมายใหย่ืนตอศาลยุตธิรรม
ทีม่กีารทําขอตกลงระงับขอพพิาทในเขตศาลน้ันหรอืศาลยุตธิรรมท่ีคูกรณีฝายใด
ฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือศาลยุติธรรมที่มีเขตอํานาจพิจารณา
พพิากษาขอพิพาทซ่ึงไดมกีารไกลเกลีย่นัน้ และใหเสยีคาขึน้ศาลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงในอัตราเดียวกับคํารองขอใหศาลบังคับตามคําชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการในประเทศ (มาตรา ๓๒)

๗.๒.๒) เหตุยกเวนที่ศาลไมอาจมีคําสั่งบังคับตามขอตกลงระงับ
ขอพิพาทได

กฎหมายกําหนดใหศาลมีคําสั่งบังคับตามขอตกลงระงับ
ขอพิพาทได เวนแตความปรากฏแกศาลหรือคูกรณีซึ่งถูกบังคับตามขอตกลงนั้น
พิสูจนใหเห็นไดวา

(๑) คูกรณฝีายใดฝายหน่ึงเปนผูบกพรองในเรือ่งความสามารถ
ที่จะเขาทําขอตกลงระงับขอพิพาท

(๒) มลูเหตแุหงขอพพิาทหรอืขอตกลงระงบัขอพพิาทมลีกัษณะ
เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสยั หรอืเปนการขดัตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๓) ขอตกลงระงบัขอพพิาทเกดิจากกลฉอฉล บงัคบั ขูเขญ็ 
หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ

(๔) มเีหตุเกีย่วกับการแตงตัง้ผูไกลเกล่ียตามขอ ๗.๑.๔) (๒) 
ที่มีผลตอการทําบันทึกขอตกลงอยางมีนัยสําคัญ   

ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดหามมิใหอุทธรณคําส่ังศาล
ดังกลาว เวนแตศาลมีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาท ศาลมีคําสั่ง
ไมเปนไปตามขอตกลงระงับขอพิพาท หรือศาลมีคําสั่งบังคับตามขอตกลงระงับ
ขอพิพาทโดยฝาฝนความใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลชั้นอุทธรณนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนที่สุด (มาตรา ๓๓)
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๗๘

๗.๒.๓) อํานาจของประธานศาลฎีกาในการออกขอกําหนด
กฎหมายกําหนดใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ

ของที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดในเร่ืองการย่ืนคํารองขอ
และการบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทตามขอ ๗.๒.๑) และการมีคําสั่ง
ตามขอ ๗.๒.๒) ทั้งนี้ นอกจากท่ีบัญญัติไวในกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดให
นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
(มาตรา ๓๔)  

๘) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา (หมวด ๓, มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๘)
๘.๑) ประเภทของขอพพิาททางอาญาท่ีทาํการไกลเกล่ียไดและผลของ

การไกลเกลี่ย
กฎหมายกาํหนดใหการไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญานัน้ใหกระทาํได

ในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ความผิดอันยอมความได
(๒) ความผดิลหโุทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ 

มาตรา ๓๙๓มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
และความผิดลหุโทษอ่ืนทีไ่มกระทบตอสวนรวมตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา

การไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาวนั้น เมื่อคูกรณีทําขอตกลงระงับ
ขอพิพาททางอาญากันแลว กฎหมายใหถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ
เฉพาะคูกรณีซึ่งทําขอตกลงดังกลาว (มาตรา ๓๕)  

๘.๒) การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
ในการดาํเนินการไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญา หากคดอียูในระหวาง

การสอบสวนหรอืพจิารณาคดขีองพนักงานสอบสวน พนกังานอัยการ หรอืศาลแลว 
ใหหนวยงานซึง่ดาํเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาทหรอืกรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
ซึ่งมีหนาที่และอํานาจกํากับดูแลการไกลเกลี่ยขอพิพาทของศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทภาคประชาชนแจงใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล 
แลวแตกรณี ทราบ พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ หรอืศาลอาจรอการสอบสวน
การสัง่คด ีการพิจารณาคดีหรอืการพิพากษาคด ีแลวแตกรณ ีไวกอนจนกวาจะรูผล
การไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ได

ทัง้นี ้เมือ่การไกลเกล่ียขอพพิาททางอาญาส้ินสดุลงแลว กฎหมาย
กําหนดใหหนวยงานซ่ึงดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพแจงผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือศาลทราบ ในกรณีที่คูกรณีตกลงระงับขอพิพาททางอาญากันได ใหสงสําเนา
บันทึกขอตกลงดังกลาวไปดวย แตในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
ไมเปนผล ก็ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล สอบสวน สั่งคดี 
หรือพิจารณาพิพากษาคดีตอไป (มาตรา ๓๖)
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๗๙

๘.๓) ขอพิพาทที่อาจฟองเปนคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
หากคูกรณีทําขอตกลงระงับขอพิพาททางอาญาที่คูกรณีฝายใด

ฝายหนึ่งอาจมีสิทธิฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา ใหสทิธนิาํคดอีาญามาฟองระงบัเมือ่คูกรณไีดปฏิบตัติาม
ขอตกลงระงับขอพพิาทในสวนแพงแลว ในกรณทีีคู่กรณฝีายใดฝายหนึง่ไมปฏบิตัิ
ตามขอตกลงระงบัขอพพิาทในสวนแพง ใหคูกรณอีีกฝายหนึง่ดาํเนนิการเพือ่ขอให
มกีารบังคบัตามขอตกลงระงับขอพพิาทตามขอ ๗.๒.๑) ได ทัง้นี ้ในกรณีดงักลาว
ซึง่มขีอตกลงระงับขอพพิาทใหคูกรณฝีายใดฝายหนึง่ไดรบัประโยชนแหงเงือ่นเวลา
ในการปฏบิตัติามขอตกลง ใหนาํความในขอ ๓) มาใชบงัคบัในกรณทีีคู่กรณฝีายน้ัน
ไมปฏิบัติตามขอตกลง (มาตรา ๓๗)  

๘.๔) การนํากฎหมายมาบังคับใชโดยอนุโลม 
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาใดซึ่งความในหมวดนี้

มิไดบัญญัติเอาไว กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ การไกลเกล่ีย
ขอพิพาททางแพง มาใชบังคับกับการไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาโดยอนุโลม 
(มาตรา ๓๘)  

๙) การไกลเกลี่ยขอพพิาททางอาญาในชั้นการสอบสวน (หมวด ๔, สวนที่ ๑ 
ถึงสวนที่ ๕)

๙.๑) บททั่วไป (สวนที่ ๑, มาตรา ๓๙ ถึงมาตรา ๔๗)  
๙.๑.๑) บทนิยามในหมวดนี้ (มาตรา ๓๙)

“การไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญา” หมายความวา 
การไกลเกลีย่ขอพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน โดยพนักงานสอบสวน
จดัใหคูกรณใีนคดอีาญามโีอกาสเจรจาตกลงหรอืเยยีวยาความเสยีหายเพือ่ระงบั
คดีอาญา

“คูกรณี” หมายความวา ผูตองหาและผูเสยีหายในคดีอาญา
แตไมหมายความรวมถึงคดีอาญาที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐเปนผูเสียหาย 

๙.๑.๒) เกณฑการนับอายุความทางอาญา กรณีพนักงาน
สอบสวนไดมีคําสั่งใหไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา

เมื่อพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งให
ไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาแลว กฎหมายกําหนดใหหยุดนับอายุความ
ในการดําเนินคดีอาญา และเม่ือพนักงานสอบสวนผูมอํีานาจออกคําสัง่มคีาํสัง่ให
ดําเนินคดีตอไป โดยใหนับอายุความในการดําเนินคดีตอจากเวลาน้ัน

ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนในการไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญา
หากผูตองหามิไดมีพฤติการณหลบหนี มิใหนําบทบัญญัติในเรื่องการฟองและ
การผดัฟองตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ศาลแขวงและวธีิพจิารณาความอาญา
ในศาลแขวง รวมทั้งการควบคุมและการขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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๘๐

ความอาญามาใชบงัคบั จนกวาพนกังานสอบสวนผูมอีาํนาจออกคาํสัง่จะมคีาํสัง่ให
ดาํเนนิคดตีอไป และใหนบัระยะเวลาการฟอง การผดัฟอง การควบคมุ และการขงั
ตัง้แตเวลานัน้เปนตนไป ในกรณดีงักลาว ถาผูตองหาไดรบัการปลอยชัว่คราวในชัน้
การสอบสวน มใิหนาํบทบญัญตัใินเรือ่งระยะเวลาตามมาตรา ๑๑๓ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ  (มาตรา ๔๐)  

๙.๑.๓) ประเภทของคดีที่สามารถไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
ในชั้นการสอบสวนได   

การไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน
ใหกระทําไดในคดีความผิด ดังตอไปนี้

(๑) คดีความผิดอันยอมความได
(๒) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ 

มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอ่ืนที่ไมกระทบตอสวนรวม
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

(๓) ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๓ ป๑

โดยคดีความผิดดังกลาว ตองเปนกรณีที่ผูตองหาไมเคยไดรับการไกลเกล่ีย
ขอพพิาททางอาญาตามกฎหมายน้ี เวนแตเปนคดีความผิดทีไ่ดกระทําโดยประมาท
คดีความผิดลหุโทษ ซึ่งพนระยะเวลาเกิน ๓ ปนับแตมีคําสั่งยุติคดี และผูตองหา
ตองไมอยูระหวางตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือพนโทษมาแลวเกินกวา 
๕ ป เวนแตเปนคดีความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ หรือ
คดีความผิดที่ผูตองหาไดกระทําในขณะที่มีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป (มาตรา ๔๑)  

ทั้งนี้ คดีที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาได กฎหมาย
กาํหนดใหพนกังานสอบสวนแจงใหคูกรณทีราบในโอกาสแรกวามสีทิธยิืน่คาํรองขอ
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาดวย (มาตรา ๔๓) 

๑โดยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มีดังนี้
(๑) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการชุลมุนต่อสู้น้ัน 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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๘๑

๙.๑.๔) การพจิารณาเพือ่มคํีาสัง่ใหไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญา
ในชั้นการสอบสวน

เม่ือคูกรณีทั้ง ๒ ฝายสมัครใจและประสงคจะเขารวม
การไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญา และคดีนั้นมิไดอยูในระหวางการพิจารณาคดี
ของศาล ใหคูกรณยีืน่คาํรองขอไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญาตอพนกังานสอบสวน 
ใหพนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอ หากพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจออกคําสั่ง
เหน็วาพฤตกิารณของการกระทาํความผดิไมรายแรงและไมสงผลกระทบรนุแรง
ตอสงัคมโดยรวมใหพจิารณามคีาํสัง่ใหไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญา (มาตรา ๔๔)  

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผูเสียหายหลายคน ผูเสียหายซ่ึงเขารวม
การไกลเกล่ียขอพพิาททางอาญาตองสมคัรใจและประสงคจะเขารวมการไกลเกลีย่
ขอพพิาททางอาญา สาํหรับในกรณีทีม่คีูกรณีมากกวาสองฝาย และคูกรณีฝายหนึง่
ฝายใดไมสมคัรใจเขารวมการไกลเกล่ียขอพพิาท ใหสามารถดําเนนิการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทระหวางคูกรณีที่สมัครใจเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาทได (มาตรา ๔๕)  

๙.๑.๕) การนํากฎหมายมาบังคับใชโดยอนุโลม 
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาในช้ันการ

สอบสวนใดซ่ึงความในหมวดน้ีมิไดบัญญัติไว กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติ
ในหมวด ๒ การไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง และหมวด ๓ การไกลเกลี่ยขอพิพาท
ทางอาญา มาใชบังคับกับการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
โดยอนุโลม (มาตรา ๔๗)  

๙.๒) ผูไกลเกลี่ย (สวนที่ ๒, มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๔๙)  
บุคคลท่ีประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนผูไกลเกล่ียตามความในหมวดน้ี 

กฎหมายกําหนดใหยืน่คาํขอตอผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ ปลดักระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี 
ในฐานะนายทะเบยีน และใหนาํความในขอ ๖.๑) มาใชบงัคบัโดยอนโุลม โดยผูไกลเกลีย่
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามความในขอ ๖.๒) (มาตรา ๔๘)  

โดยใหพนักงานสอบสวนจัดใหมกีารประชุมระหวางคูกรณีเพือ่เลอืก
และแตงตัง้ผูไกลเกลีย่ภายใน ๗ วนันบัแตวนัทีพ่นกังานสอบสวนผูมอีาํนาจออกคาํสัง่
มีคําสั่งใหไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา ถาคูกรณีไมอาจตกลงเลือกผูไกลเกลี่ยได 
ใหพนักงานสอบสวนเลือกและแตงตั้งผูไกลเกลี่ยแลวแจงใหผูไกลเกลี่ยและคูกรณี
ทราบ (มาตรา ๔๙)  

๙.๓) กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน
(สวนที่ ๓, มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๗)   

๙.๓.๑) ขั้นตอนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
ขั้นตอนที่ ๑ ใหพนักงานสอบสวนกําหนดนัดไกลเกลี่ย

ขอพิพาททางอาญาครั้งแรกภายใน ๗ วันนับแตวันแตงตั้งผูไกลเกลี่ย แลวแจงให
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๘๒

ผูไกลเกลีย่และคูกรณทีราบ แตในกรณมีเีหตจุาํเปนทีม่อิาจดาํเนินการไดทนัภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหพนกังานสอบสวนขอขยายระยะเวลาไปยังพนักงานสอบสวน
ผูมีอํานาจออกคําสั่งไดอีกไมเกิน ๗ วัน (มาตรา ๕๐)   

ขั้นตอนท่ี ๒ คูกรณีตองเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ทางอาญาดวยตนเองและมสีทิธใิหผูซึง่ตนไววางใจไมเกนิ ๒ คนเขาฟงการไกลเกลีย่
ขอพพิาททางอาญาได ในกรณีทีคู่กรณซีึง่เปนผูตองหาเปนผูเยาว กฎหมายกําหนดให
บดิา มารดา ผูปกครอง นกัจิตวทิยาหรอืนักสงัคมสงเคราะหเขารวมการไกลเกลีย่
ขอพิพาททางอาญาดวย โดยการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาตามหมวดนี้
ใหกระทาํเปนการลบั นอกจากนี ้หากมคีวามจาํเปนตองใชลามกใ็หพนักงานสอบสวน
จัดหาลามให (มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒)  

ขัน้ตอนที ่๓ กอนเริม่ตนการไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญา 
ผูไกลเกล่ียจะตองอธิบายใหคูกรณีทราบถึงพฤติการณตาง ๆ ที่คู กรณีซึ่งเปน
ผูตองหาไดกระทําลงตามคํารองทุกข ขอเทจ็จริงอ่ืนทีเ่กีย่วของกับคดี กระบวนการ
และผลทางกฎหมายในการไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญา และสทิธใินการยตุกิารไกลเกลีย่
ขอพิพาททางอาญา และเพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา 
ใหพนักงานสอบสวนใหความรวมมือกับผูไกลเกลี่ยเพื่อทราบถึงพฤติการณตาง ๆ 
และขอเท็จจริงอื่นดวย (มาตรา ๕๓)   

๙.๓.๒) กําหนดระยะเวลาในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา 
การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาใหกระทําใหแลวเสร็จ

ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่กําหนดนัดไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาคร้ังแรก
เวนแตมเีหตุจาํเปนหรือเปนกรณีทีม่เีหตุอนัควรเช่ือวาคูกรณีจะสามารถตกลงกันได
ผูไกลเกลีย่อาจดาํเนนิการตอไปไดอกีไมเกนิ ๓๐ วนั โดยใหบนัทกึเหตดุงักลาวไว
สาํหรบัในกรณทีีผู่ไกลเกลีย่อาจถกูถอดถอนตามขอ ๖.๖) หรอืกรณทีีค่วามเปนผูไกลเกลีย่
สิน้สดุลงตามขอ ๖.๘) ระยะเวลาดงักลาวกฎหมายใหเริม่นบัใหมตัง้แตวนัทีก่าํหนด
นัดไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาครั้งแรกหลังจากการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยคนใหม 
(มาตรา ๕๕) 

๙.๓.๓) สิทธิในการเจรจาเพื่อหาขอตกลงรวมกันของคูกรณี 
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา คูกรณีมีสิทธิเจรจา

เพือ่หาขอตกลงรวมกนัไดโดยอสิระ โดยขอตกลงนัน้ตองไมเปนการขดัตอกฎหมาย 
เปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน สําหรับในกรณีที่ผูเสียหายเปนผูเยาว ขอตกลงดังกลาวน้ันตองไมขัด
หรือฝนความประสงคของผูเยาวดวย (มาตรา ๕๖)  

๙.๓.๔) การจัดทําบันทึกขอตกลงการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เมือ่คูกรณไีดมขีอตกลงเปนประการใดแลว กฎหมายกาํหนดให

ผูไกลเกลีย่บนัทกึขอตกลงหรอืจัดใหมกีารบนัทกึขอตกลงนัน้ไวเปนลายลกัษณอกัษร
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และใหคูกรณีและผูไกลเกลี่ยลงลายมือชื่อไว แลวใหผูไกลเกลี่ยสงบันทึกขอตกลง
ไปยังพนักงานสอบสวน โดยบันทกึขอตกลงดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้

(๑) ชื่อและที่อยูของคูกรณี
(๒) พฤติการณที่มีการกลาวหา
(๓) ฐานความผดิและอตัราโทษตามกฎหมายทีมี่การกลาวหา
(๔) ความสมัครใจเขารวมการไกลเกล่ียขอพพิาททางอาญา
(๕) สาระสําคัญของขอตกลงอันเปนผลของการไกลเกล่ีย

ขอพพิาททางอาญา เชน การชดใชเยยีวยาความเสยีหาย เงือ่นไขทีคู่กรณตีองปฏบิตัิ
หรอืงดเวนปฏบิตัแิละระยะเวลาดาํเนนิการ หรอืขอตกลงไมตดิใจทีจ่ะรบัการชดใช
เยียวยาความเสียหาย

๙.๔) การยุตกิารไกลเกล่ียขอพพิาททางอาญาในช้ันการสอบสวน (สวนที ่๔, 
มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๓)   

๙.๔.๑) กรณีที่มีการขอถอนตัวของคูกรณี 
กฎหมายกําหนดใหคู กรณีคนใดคนหน่ึงอาจขอถอนตัว

เพื่อยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาได แตในกรณีที่มีคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง
หลายคน การขอถอนตวัของคนใดคนหนึง่หรอืหลายคน ยอมไมกระทบการไกลเกลีย่
ขอพิพาททางอาญาของคูกรณีที่เหลืออยูทั้งสองฝาย (มาตรา ๕๘)  

๙.๔.๒) กรณีปรากฏขอเท็จจริงบางอยาง
ผูไกลเกลีย่อาจยุตกิารไกลเกลีย่ขอพิพาททางอาญา เมือ่ปรากฏ

ขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายไมเขารวมการ

ไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญาโดยไมแจงหรอืโดยไมมเีหตอุนัสมควร หรอืมพีฤตกิารณ
ที่ไมใหความรวมมือในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา

(๒) มีเหตุอันควรสงสัยวาความตกลงนั้นมิไดเปนไปดวย
ความสมัครใจ

(๓) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาไมอาจบรรลุผลได
โดยแนแท

(๔) เหน็ไดชดัวาการดาํเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญา
ตอไปจะเปนการขัดตอผลประโยชนของคูกรณีที่เปนผูเยาว

(๕) คูกรณไีมสามารถเจรจาเพือ่ตกลงแกไขปญหาความขดัแยง
หรือไมอาจเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได (มาตรา ๕๙)

๙.๔.๓) กรณีผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาตอศาล 
เมือ่ความปรากฏตอผูไกลเกล่ียวาผูเสยีหายย่ืนฟองคดีอาญา

ตอศาลไมวากอนการสอบสวนหรือระหวางการสอบสวน กฎหมายกําหนดให
การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาเปนอันยุติ (มาตรา ๖๐)  
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๘๔

๙.๔.๔) กรณีสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ 
การไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญาตามหมวดนี ้หากปรากฏ

แกผูไกลเกลี่ยวาสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหผูไกลเกลี่ยยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาและรายงานให
พนักงานสอบสวนทราบเพื่อดําเนินการตอไป

ในกรณีทีม่ผีูกระทําความผิดหลายคน หากสิทธนิาํคดีอาญา
มาฟองระงบัไปเฉพาะผูกระทาํความผิดบางคน ใหผูไกลเกลีย่ดําเนนิการไกลเกลีย่
ขอพิพาททางอาญาตอไปสําหรับผูกระทําความผิดที่เหลืออยู (มาตรา ๖๒)  

๙.๔.๕) กรณีคดีทีม่กีารกระทําอนัเปนกรรมเดียวผดิตอกฎหมาย
หลายบท 

คดทีีม่กีารกระทาํอันเปนกรรมเดยีวผดิตอกฎหมายหลายบท 
หากความผิดตอกฎหมายซึ่งเปนบทหนักที่สุดสามารถดําเนินการไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางอาญาตามกฎหมายนี้ไดสําเร็จ ใหถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟอง
ในความผิดบทอ่ืนระงับไปดวย แตหากความผิดท่ีสามารถดําเนินการไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางอาญาไดสาํเร็จเปนความผิดทีม่โีทษเบากวาหรอืเบาท่ีสดุ ไมเปนเหตุ
ทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองในความผิดที่มีโทษหนักกวาหรือหนักท่ีสุดระงับ 
(มาตรา ๖๓)  

ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหผูไกลเกลี่ยรายงานใหพนักงาน
สอบสวนทราบถึงการยุตกิารไกลเกลีย่ขอพพิาททางอาญาตามขอ ๙.๔.๑) ขอ ๙.๔.๒) 
และขอ ๙.๔.๓) ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา 
และเมื่อพนักงานสอบสวนไดรับรายงานการยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา
จากผูไกลเกลี่ย กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่ง
ดําเนินคดีตอไป (มาตรา ๖๑)  

๙.๕) ผลการไกลเกลีย่ขอพิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน (สวนที ่๕, 
มาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๖๗)  

กรณแีรก ในกรณทีีคู่กรณไีดปฏบิตัติามบนัทกึขอตกลงการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทแลว ใหแจงพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อจัดทําบันทึกการปฏิบัติตาม
ขอตกลงสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวนการสอบสวนและเอกสาร
ที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาสั่งยุติคดี 

กรณีที่สอง ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงไมครบถวน
กฎหมายกําหนดใหคู กรณีแจงใหพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อเสนอพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจออกคําสั่งพิจารณามีคําสั่งดําเนินคดีตอไป เวนแตผูเสียหาย
พอใจในการปฏบิตัติามขอตกลงทีไ่ดกระทาํไปแลว ใหคูกรณแีจงพนักงานสอบสวน
เพือ่จดัทาํบนัทกึการปฏบิตัติามขอตกลง สงไปยงัพนกังานอยัการพรอมดวยสาํนวน
การสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาสั่งยุติคดี (มาตรา ๖๔) 
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๘๕

ทั้งนี้ ถาความปรากฏแกพนักงานสอบสวนวาคู กรณีที่เปน
ผูตองหาจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงโดยไมมีเหตุอันควร ใหพนักงานสอบสวน
ผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งดําเนินคดีตอไป สําหรับในคดีใดที่พนักงานอัยการ
มีคําสั่งใหยุติคดี กฎหมายกําหนดใหสิทธินําคดีอาญามาฟองยอมเปนอันระงับไป 
สวนในกรณีที่มีผู  เสียหายหลายคน หากผู เสียหายคนหน่ึงคนใดไมสามารถ
ทําขอตกลงกับผูตองหาได สิทธินําคดีอาญามาฟองของผู  เสียหายดังกลาว
ยอมไมระงับ โดยการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญานั้น ไมตัดอํานาจของพนักงาน
สอบสวนที่จะทําการสอบสวนตอไป (มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗)

๑๐) การไกลเกลีย่ขอพพิาทภาคประชาชน (หมวด ๕, มาตรา ๖๘  ถงึมาตรา ๗๐) 
กฎหมายกําหนดใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเปนศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ภาคประชาชน เพื่อดําเนินงานเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน 
โดยมีอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนนายทะเบียนของศูนยไกลเกลี่ย
ขอพพิาทภาคประชาชน และใหกรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพมหีนาทีแ่ละอาํนาจ
กาํกบัดแูลการไกลเกล่ียขอพพิาทของศูนยไกลเกล่ียขอพพิาทภาคประชาชนใหเปนไป
ตามกฎหมายนี ้และภายใตบงัคบัขอ ๗.๑.๑) การไกลเกลีย่ขอพพิาทโดยศนูยไกลเกลีย่
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) ผูไกลเกลีย่ผูใดเรยีก รบั หรอืยอมจะรับทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด

สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด
ในหนาที ่ไมวาการนัน้จะชอบหรือมชิอบดวยหนาที ่ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๕ ป
หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๑)  

(๒) ผูใดให ขอให หรอืรบัวาจะใหทรพัยสนิหรือประโยชนอ่ืนใดแกผูไกลเกล่ีย
เพือ่จงูใจใหกระทาํการ ไมกระทาํการ หรอืประวงิการกระทาํใดอนัมชิอบดวยหนาที่ 
ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๕ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั
(มาตรา ๗๒) 
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๘๖จุ ล นิิ ติ

หมายเหตุ :- 
• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป เวนแตบทบัญญัติ
แหงหมวด ๒ การไกลเกล่ียขอพิพาททางแพง หมวด ๓ การไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญา หมวด ๔ 
การไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน และหมวด ๕ การไกลเกลีย่ขอพพิาทภาคประชาชน 
ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ 
มีผลใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนตนไป
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