
นายอดุลย  ขันทอง 

ผูพิพากษาศาลอุทธรณประจําสํานักประธานศาลฎีกา 



 ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย ไ ก ล เ ก ลี่ ย ข อ พิ พ า ท ป ร ะ จํ า อํ า เ ภ อ เ ป น ไ ป ต า ม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งใหใชบังคับ

ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และไดมีการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแลวต้ังแตวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ดังน้ัน พระราชบัญญัติ

ฉบับดังกลาวจึงมีผลใชบังคับแลว โดยมีสาระสําคัญดังน้ี  

 มาตรา ๖๑/๑ ใหอําเภอมีอํานาจหนาที่ภายในเขตอําเภอ ดังตอไปน้ี 

  (๔) ไกลเกลี่ยหรือจัดใหมีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเกิด

ความสงบเรียบรอยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 



   

  มาตรา ๖๑/๒ ในอําเภอหน่ึง ใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและ

ประนอมขอพิพาทของประชาชนที่คูกรณีฝายใดฝายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขต

อําเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพงเก่ียวกับที่ดินมรดก และขอพิพาททางแพงอื่นที่มี

ทุนทรัพยไมเกินสองแสนบาท หรือมากกวาน้ัน ตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

  ใหนายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดจัดทําบัญชี

รายช่ือบุคคลที่จะทําหนาที่เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอ

พิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทํา

หนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท 

   



  เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นและคูพิพาทตกลงยินยอมใหใชวิธีการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทใหคูพิพาทแตละฝายเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือตามวรรคสองฝายละหน่ึง

คน และใหนายอําเภอ พนักงานอัยการประจําจังหวัดหรือปลัดอําเภอที่ไดรับ

มอบหมายคนหน่ึงเปนประธาน เพ่ือทําหนาที่เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกล

เกลี่ยและประนอมขอพิพาท 

  ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทมีอํานาจหนาที่

รับฟงขอพิพาทโดยตรงจากคูพิพาท และดําเนินการไกลเกลี่ยใหเกิดขอตกลง

ยินยอมรวมกันระหวางคูพิพาทโดยเร็ว ถาคูพิพาททั้งสองฝายตกลงกันได ให

คณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยฯ จัดใหมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ

ระหวางคูพิพาท และใหถือเอาขอตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความ   มี

ผลผูกพันคูพิพาททั้งสองฝาย ในกรณีที่คูพิพาทไมอาจตกลงกันได ใหคณะ

บุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยฯ สั่งจําหนายขอพิพาทน้ัน 

 



  ขอตกลงตามวรรคสี่ใหมีผลเชนเก่ียวกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตาม

กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 

  หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชี การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและ

การจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนคาตอบแทนของคณะบุคคล

ผูทําหนาที่ไกล เกลี่ยและประนอมขอพิพาท ให เปนไปตามที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 

  ในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม

ความใหคูพิพาทอีกฝายหน่ึงยื่นคํารองตอพนักงานอัยการ และใหพนักงานอัยการ

ดําเนินการยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือใหออกคําบังคับใหตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความดังกลาวโดยใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมา

ใชบังคับโดยอนุโลม 



  

  เมื่อคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดรับขอพิพาทไว

พิจารณา ใหอายุความในการฟองรองคดีสะดุดหยุดลง นับแตวันที่ยื่นขอพิพาท

จนถึงวันที่คณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทสั่งจําหนายขอ

พิพาทหรือวันที่คูพิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แลวแตกรณี 

  ความในมาตราน้ีใหใชกับเขตของกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม 

    



     

  มาตรา ๖๑/๓ บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอใด

หากเปนความผิดอันยอมความได และมิใชเปนความผิดเก่ียวกับเพศ ถาผูเสียหาย

และผูถูกกลาวหายินยอม หรือแสดงความจํานง ใหนายอําเภอของอําเภอน้ันหรือ

ปลัดอําเภอที่นายอําเภอดังกลาวมอบหมายเปนผูไกลเกลี่ยตามควรแกกรณี และ

เมื่อผูเสียหายและผูถูกกลาวหายินยอมเปนหนังสือตามที่ไกลเกลี่ยและปฏิบัติ

ตามคําไกลเกลี่ยดังกลาวแลว ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 

    



 

             ในกรณีที่ผูเสียหายและผูถูกกลาวหาไมยินยอมตามที่ไกลเกลี่ย ใหจําหนายขอ

พิพาทน้ัน แตเพ่ือประโยชนในการที่ผูเสียหายจะไปดําเนินคดีตอไป อายุความการ

รองทุกขตามประมวลกฎหมายอาญาใหเริ่มนับแตวันที่จําหนายขอพิพาท 

  หลักเกณฑและวิธีในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

    

 



   อํานาจหนาท่ีของอําเภอ 

๑. ไกลเกลี่ยหรือจัดใหมีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเกิดความสงบ

เรียบรอยในสังคมทุกอําเภอ รวมถึงเขตในกรุงเทพฯดวยตามมาตรา ๖๑/๑(๔) ,

๖๑/๒ และ ๖๑/๓ 

๒. จัดใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของประชาชน 

๓. ใหนายอําเภอเปนผูจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลที่จะทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและ

ประนอมขอพิพาท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด 

    



  ขอพิพาทที่สามารถไกลเกลี่ยไดน้ัน คูพิพาท ผูเสียหายและผูถูกกลาวหาตอง

ยินยอมจึงจะสามารถดําเนินการไกลเกลี่ยได ดังน้ี 

๑. ขอพิพาททางแพงเก่ียวกับที่ดิน 

๒. ขอพิพาททางแพงเก่ียวกับมรดก 

๓. ขอพิพาททางแพงอื่นๆ ที่ทุนทรัพยไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือมากกวาน้ัน

ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

๔. ความผิดอาญาอันยอมความไดและมิใชความผิดเก่ียวกับเพศ 

    



  ๑. นายอําเภอ พนักงานอัยการประจําจังหวัด หรือปลัดอําเภอที่ไดรับ

มอบหมายคนหน่ึงเปนประธาน และ 

  ๒. ผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทที่นายอําเภอจัดทําบัญชีรายช่ือไว โดย

ใหคูพิพาทแตละฝายเลือกฝายละหน่ึงคน (๒ คน) 

  

      ผูมีอํานาจไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญา 

  ๑. นายอําเภอหรือ 

  ๒. ปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ 



  ๑. ในคดีแพง เมื่อคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยรับขอพิพาทไวพิจารณาทํา

ใหอายุความในการฟองรองคดีสะดุดหยุดลง นับแตวันที่ยื่นขอพิพาท 

  ๒. ในคดีอาญา อายุความการรองทุกขตามประมวลกฎหมายอาญาใหเริ่มนับ

แตวันที่จําหนายขอพิพาท 

   

 



 ๑. กรณีท่ีคูพิพาท หรือผูเสียหายและผูถูกกลาวหาตกลงกันได 

  ๑.๑ ในคดีแพงใหผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยจัดใหมีการทําสัญญาประนีประนอม

ยอมความ และมีผลเชนเดียวกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายวาดวย

อนุญาโตตุลาการ ถาคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามใหคูพิพาทอีกฝายหน่ึง

ยื่นคํารองตอพนักงานอัยการ และใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลเพ่ือออกคํา

บังคับใหเปนไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

  ๑.๒ ในคดีอาญาเมื่อผูเสียหายและผูถูกกลาวหายินยอมเปนหนังสือตามที่

ไกลเกลี่ยและปฏิบัติตามคําไกลเกลี่ยดังกลาวแลว ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกันตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ๒. กรณีท่ีคูพิพาท หรือผูเสียหายและผูถูกกลาวหา ตกลงกันไมได 

  ใหศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทอําเภอสั่งจําหนายขอพิพาทจากสารบบความ 



  ในคดีแพง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชี การดําเนินการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทและการจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนคาตอบแทนของผู

ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ตาม

มาตรา ๖๑/๒ วรรคหก) 

  ในคดีอาญา หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง (ตามมาตรา ๖๑/๓ วรรคสาม) 



1.    การทําบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีไกลเกล่ีย ตามกฎกระทรวงฯขอ ๓ 

           ขอ ๓ ในอําเภอหน่ึงใหมีบัญชีรายช่ือ โดยจํานวนบุคคลในบัญชีรายช่ือให

เปนไปตามที่นายอําเภอเห็นสมควร แตตองไมนอยกวายี่สิบคน 

           ใหนายอําเภอประกาศระยะเวลาในการรับสมัครเปนผูไกลเกลี่ยไว ณ ที่วาการ

อําเภอ  ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ทําการผูใหญบาน และสถานที่ที่

เปนชุมชนตามที่เห็นสมควร 

            ในกรณีมีเหตุอันสมควร นายอําเภอจะขยายระยะเวลาตามวรรคสองออกไป

อีกก็ได 



2.    คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูไกลเกล่ีย ตามกฎกระทรวงฯขอ ๔ 

           ขอ ๔ ผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปน้ี 

    ก. คุณสมบัติ 

    (๑) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันสมัคร 

    (๒) มีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอที่สมัคร 

    (๓) เปนบุคคลที่มีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ย 

           และประนอมขอพิพาท 

     ข. ลักษณะตองหาม 

     (๑) เปนขาราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ 

     (๒) เปนบุคคลลมละลาย คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต 

            หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 



     (๓) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 

           สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

      (๔) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอื่น 

            ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 

             หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

     (๕) เปนผูเคยถูกถอดถอนใหพนจากบัญชีรายช่ือ 



3.     ผูไกลเกล่ียตองพนจากบัญชีรายชื่อ ตามกฎกระทรวงฯขอ  ๖ 

            ขอ ๖ ใหผูไกลเกลี่ยพนจากบัญชีรายช่ือเมื่อ 

            (๑) ตาย 

            (๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอนายอําเภอ 

            (๓) นายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดสั่งใหพนจากบัญชี 

                  รายช่ือเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ 

            (๔) ไมเขารวมการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามกําหนดนัดหมาย 

               ติดตอกันเกินสองครั้งโดยไมแจงเหตุผลความจําเปนตอประธานคณะผูไกล 

               เกลี่ย 

            (๕) ถูกถอดถอนใหพนจากบัญชีรายช่ือตามขอ ๙ 



4.     จรรยาบรรณของผูไกลเกล่ีย  ตามกฎกระทรวงฯขอ  ๘ 

            ขอ ๘ ผูไกลเกลี่ยตองถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังตอไปน้ี 

            (๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง อิสระ ยุติธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 

            (๒) เขารวมการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททุกครั้ง เวนแตแจงเหตุผล 

                   ความจําเปนลวงหนาใหประธานคณะผูไกลเกลี่ยทราบ 

            (๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว ไมทําใหการไกลเกลี่ยและประนอมขอ 

                   พิพาทลาชาเกินสมควร 

            (๔) ซื่อสัตยสุจริต ไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากคูพิพาท 

                   หรือบุคคลอื่นที่มีสวนเก่ียวของกับขอพิพาท 

 



       (๕) ใชวาจาสุภาพในขณะปฏิบัติหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท 

        (๖) รักษาความลับที่เก่ียวของกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท 

        (๗) ไมช้ีขาดขอพิพาทหรือบีบบังคับใหคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝาย

ลงลายมือช่ือในสัญญาประนีประนอมยอมความ 

 



5.     โทษของผูไกลเกล่ียท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ตามกฎกระทรวงฯขอ  ๙ 

 กรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๘ (๑) (๔) (๖) หรือ (๗) ใหดําเนินการถอด

ถอนผูน้ันพนจากบัญชีรายช่ือโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัด  

 กรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณขอ ๘ (๒) (๓) (๕) ใหดําเนินการวากลาวตักเตือน  

หรือสั่งใหพนจากการทําหนาที่ผูไกลเกลี่ยในขอพิพาทน้ัน หรือถอดถอนใหพน

จากบัญชีรายช่ือ 

 กรณีที่ประธานคณะผูไกลเกลี่ยประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๘ ใหรองเรียนตอ

ผูบังคับบัญชาของผูทําหนาที่ประธานคณะผูไกลเกลี่ยน้ัน ในกรณีที่ผูบังคับบัญชา

ดังกลาวเห็นสมควรเปลี่ยนผูทําหนาที่ประธานคณะผูไกลเกลี่ย ใหดําเนินการ

โดยเร็ว  เวนแตนายอําเภอเปนประธานคณะผูไกลเกลี่ย ใหพนักงานอัยการประจํา

จังหวัดทําหนาที่ประธานคณะผูไกลเกลี่ยแทน 



6.     ผูประสงคใหไกลเกล่ียขอพิพาทสามารถทําได ๓ วิธี ตามกฎกระทรวงฯขอ  ๑๑ 

    ขอ ๑๑ ในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยและประนอม

ขอพิพาท  ใหแจงความประสงคเปนคํารองขอตอนายอําเภอ โดยจะทําเปนหนังสือ

สงดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย หรือแจงดวยวาจา ณ ที่วาการอําเภอที่ตนมี

ภูมิลําเนาก็ได ในกรณีแจงดวยวาจา ใหนายอําเภอจดแจงรายละเอียดและใหผูรองลง

ลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 



7.     สถานท่ีไกลเกล่ีย  ตามกฎกระทรวงฯขอ  ๑๓ 

    ขอ ๑๓ การดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท โดยปกติใหกระทํา ณ ที่วา

การอําเภอ แตในกรณีจําเปนประธานคณะผูไกลเกลี่ยจะกําหนดใหดําเนินการ ณ 

สถานที่ราชการอื่นก็ได  แตตองแจงใหคูพิพาททราบลวงหนาตามสมควร 



8.     กระบวนการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท  ตามกฎกระทรวงฯขอ  ๑๕-๑๗ 

         ขอ ๑๕ กอนเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท ใหประธาน

คณะผูไกลเกลี่ยช้ีแจงวิธีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหคูพิพาททุกฝาย

ทราบ 

         ขอ ๑๖ การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททุกครั้ง คณะผูไกลเกลี่ยจะตองมา

ปฏิบัติหนาที่ครบทุกคน   

         ในการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท ใหคณะผูไกลเกลี่ยดําเนินการให

คูพิพาทตกลงยินยอมผอนผันใหแกกันโดยเปดโอกาสใหคูพิพาทเสนอขอผอนผัน

ใหแกกัน หรือคณะผูไกลเกลี่ย  อาจเสนอทางเลือกในการผอนผันใหแกคูพิพาท

พิจารณาตกลงยินยอมยุติขอพิพาทน้ัน ทั้งน้ี หามมิใหคณะผูไกลเกลี่ยช้ีขาดขอ

พิพาท 



         ใหคณะผูไกลเกลี่ยรับฟงขอเท็จจริงเบื้องตนเก่ียวกับขอพิพาทจากคูพิพาททุก

ฝาย โดยใหรับฟงขอเท็จจริงตอหนาคูพิพาทพรอมกัน ทั้งน้ี ในการไกลเกลี่ยน้ันจะ

ไกลเกล่ียพรอมกันหรือแยกกันก็ไดแตในการตกลงกันน้ันใหกระทําตอหนา

คูพิพาททุกฝาย 

          ในกรณีที่คณะผูไกลเกลี่ยสงสัยโดยมีเหตุอันควรวาขอพิพาทน้ันไมอาจบังคับ

กันไดตามกฎหมายที่มิใชเหตุอายุความ ใหคณะผูไกลเกลี่ยยุติการไกลเกลี่ยและ

จําหนายขอพิพาทออกจากสารบบการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท 

          ขอ ๑๗ ในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงรองขอหรือคณะผูไกลเกลี่ย

เห็นสมควร  คณะผูไกลเกลี่ยอาจใหนําพยานบุคคลเขาช้ีแจงหรือใหขอมูลก็ได แต

ทั้งน้ีคณะผูไกลเกลี่ยตองคํานึงถึงหลักการที่จะใหการไกลเกลี่ยและประนอมขอ

พิพาทเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

 



9.     ระยะเวลาดําเนินการไกลเกล่ีย  ตามกฎกระทรวงฯขอ  ๒๑ 

         ขอ ๒๑ การดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตองใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาสามเดือนนับแตวันที่นายอําเภอไดลงเรื่องในสารบบการไกลเกลี่ยและ

ประนอมขอพิพาท เวนแตมี  ความจําเปนและคูพิพาทยินยอม ใหขยายระยะเวลาได

อีกครั้งละไมเกินสามเดือน แตรวมระยะเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหน่ึงป 

         เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคหน่ึง หากการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทยัง

ไมไดขอยุติใหคณะผูไกลเกลี่ยสั่งจําหนายขอพิพาทน้ัน 



10. การจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  ตามกฎกระทรวงฯขอ  ๒๓ 

        ขอ ๒๓ ในกรณีที่คูพิพาทตกลงกันได ใหคณะผูไกลเกลี่ยจัดใหมีการทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความระหวางคูพิพาท และใหถือเอาขอตกลงตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคูพิพาท 

         การจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความตามวรรคหน่ึง ตองไมขัดตอความ

สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และใหคูพิพาททุกฝายและคณะผู

ไกลเกลี่ยลงลายมือช่ือ 



11. ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ  ตามกฎกระทรวงฯขอท่ี  ๒๔ 

        ขอ ๒๔ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความตามขอ ๒๓ วรรคหน่ึง ยอมทํา

ใหขอเรียกรองเดิมของคูพิพาทไดระงับสิ้นไป และทําใหคูพิพาทไดสิทธิตามที่

แสดงไวในสัญญาประนีประนอมยอมความ 



12. การบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ตามกฎกระทรวงฯขอ  ๒๕ 

        ขอ ๒๕ ในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความใหคูพิพาทอีกฝายหน่ึงยื่นคํารองตอพนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจ

รับผิดชอบในทองที่อําเภอที่ดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทน้ัน และให

พนักงานอัยการดําเนินการยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือใหออกคําบังคับให

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาว โดยใหนํากฎหมาย วาดวย

อนุญาโตตุลาการมาใชบังคับโดยอนุโลม 

         การยื่นคํารองตอศาลของพนักงานอัยการตามวรรคหน่ึง ใหกระทําภายใน

กําหนดเวลาสามปนับแตวันที่อาจบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความได 



13.     การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกล่ีย 

 ในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงไมยินยอมเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยและ

ประนอมขอพิพาทใหนายอําเภอจําหนายคํารองขอไกลเกลี่ยและประนอมขอ

พิพาทน้ันและแจงใหผูรองขอทราบ (ขอ ๑๑ วรรคทาย) 

 ในกรณีที่เห็นวาผูรองขอใชสิทธิโดยไมสุจริต หรือการดําเนินการตอไปจะเปน

ผลใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงในการ

ดําเนินคดีทางศาล ใหคณะผูไกลเกลี่ยมีมติไมรับคํารองขอน้ันไวพิจารณา และ

ใหยุติเรื่อง (ขอ ๑๒) 

      ถาคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงหรือทุกฝายไมมาตามกําหนดที่ประธานคณะผูไกล 

         เกลี่ยนัดหมายโดยไมแจงเหตุผล หรือไมขอเลื่อนวันนัดหมาย หากเปนกรณีที่ 

         คูพิพาท    ที่ยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท หรือคูกรณีทุกฝายไม 

         มาตามกําหนดนัด ใหคณะผูไกลเกลี่ยสั่งจําหนายคํารองขอไกลเกลี่ยและ 

         ประนอมขอพิพาทและสั่งยุติเรื่อง  (ขอ ๑๔) 

 



 ในระหวางการดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท หากคูพิพาทฝายใดฝาย

หน่ึงไมสมัครใจที่จะใหดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตอไป คูพิพาท

ฝายน้ันมีสิทธิบอกเลิกการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตอประธานคณะผูไกล

เกลี่ย โดยทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได และใหคณะผูไกลเกลี่ยสั่งจําหนายคํา

รองขอไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทและสั่งยุติเรื่อง (ขอ ๑๙) 

 การดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา

สามเดือนนับแตวันที่นายอําเภอไดลงเรื่องในสารบบการไกลเกลี่ยและประนอมขอ

พิพาท เวนแตมีความจําเปนและคูพิพาทยินยอม ใหขยายระยะเวลาไดอีกครั้งละไม

เกินสามเดือน แตรวมระยะเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหน่ึงป 

          เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคหน่ึง หากการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทยัง

ไมไดขอยุติใหคณะผูไกลเกลี่ยสั่งจําหนายขอพิพาทน้ัน (ขอ ๒๑) 



 ในกรณีที่คูพิพาทไมอาจตกลงกันได ใหคณะผูไกลเกลี่ยสั่งจําหนายขอพิพาทน้ัน 

(ขอ ๒๒) 

 ในกรณีที่คูพิพาทตกลงกันได ใหคณะผูไกลเกลี่ยจัดใหมีการทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความระหวางคูพิพาท และใหถือเอาขอตกลงตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคูพิพาท (ขอ ๒๓) 



14. คาตอบแทนและคาใชจายผูไกลเกล่ีย 

     ประธานคณะผูไกลเกลี่ยไดรับคาตอบแทนครั้งละ ๑,๒๕๐ บาท แตรวมกันแลวไม

เกิน ๖,๒๕๐ บาท ตอหน่ึงขอพิพาท 

 

     ผูไกลเกลี่ยไดรับคาตอบแทนครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท แตรวมกันแลวไมเกิน ๕,๐๐๐ 

บาท ตอหน่ึงขอพิพาท 

 

     ผูไกลเกลี่ยมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางมาทํา หนาที่ไกลเกลี่ยและ

ประนอมขอพิพาท ครั้งละ ๒๐๐ บาท หรือตามที่จายจริงแตไมเกินครั้งละ ๕๐๐ บาท 



1. ขอมูลท่ัวไป 

 ลักษณะขอพิพาท       

 บุคคล/บุคคล 

 ชุมชน/ชุมชน 

 ขอพิพาทเปนเรื่องอะไร 

 ลักษณะขอพิพาท 

 รูปแบบกระบวนการระงับขอพิพาทของหนวยงาน 

 เจรจาตกลงกันเอง 

 ไกลเกลี่ยโดยคนกลาง 

 



 หนวยงานมีอํานาจไกลเกลี่ยเมื่อใด 

 ขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยดวยวิธีการใด 

 อํานาจการไกลเกลี่ยของหนวยงาน 

 มีกฎหมาย/ไมมีกฎหมาย/ระเบียบรองรับ 

 การคัดเลือกขอพิพาทเขาสูระบบไกลเกลี่ย ทุกเรื่อง/บางเรื่อง 

 คูกรณีตองสมัครใจ 

 หนวยงานจัดบริการใหโดยไมคิดคาบริการ/เสียคาบริการ 

 ประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบไกลเกลี่ยมาใช 

 



2.  การจัดระบบไกลเกล่ีย 

 ต้ังศูนยไกลเกลี่ย/ช่ือ/สังกัด 

 อัตรากําลังเจาหนาที่ 

 รูปแบบประกอบดวยหองเจาหนาที่/หองรับรอง/หองไกลเกลี่ย 

 วัสดุอุปกรณ 

 ลักษณะหองประชุม/รูปแบบโตะประชุม/การตกแตง 

 การวางระเบียบวาดวยการไกลเกลี่ย 

 หลักการและเหตุผล/ช่ือระเบียบ/วันใชบังคับ/นิยาม 

 การแตงต้ังผูไกลเกลี่ย 

 

 



 การคัดเลือกขอพิพาท 

 การดําเนินการไกลเกล่ีย 

 การสิ้นสุดการไกลเกล่ีย 

 การเก็บรักษาความลับ 

 จริยธรรม 

3. การคัดเลือกและการแตงต้ังผูไกลเกล่ีย 

 หนวยงานแตงต้ังคัดเลือกขึ้นทะเบียนไว 

 คูกรณีมีสิทธิเลือกผูไกลเกลี่ย/ไมมีสิทธิเลือก 

4. การฝกอบรมผูไกลเกล่ีย 

 จัดอบรมภายใน 

 คัดเลือกบุคคลภายใน/ภายนอก ไปฝกอบรมจากภายนอก 

 



5. การประชาสัมพันธ 

 กอนมีขอพิพาท/ประชาสัมพันธภายใน/ภายนอก 

 หลังมีขอพิพาท/มีหนังสือเชิญชวน/เจาหนาที่ติดตอเชิญชวน 

6. แผนภูมิระบบไกลเกล่ีย 

 เพ่ือใหเขาใจขั้นตอนของระบบไกลเกลี่ยงายขึ้น 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
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