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กฎกระทรวง 
วาดวยการไกลเกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๑/๓  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึง  ก่ิงอําเภอ 
“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึง  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
“ปลัดอําเภอ”  หมายความวา  ปลัดอําเภอที่นายอําเภอมอบหมายใหเปนผูไกลเกลี่ยคดีความผิด

ที่มีโทษทางอาญา 
“ความผิดที่มีโทษทางอาญา”  หมายความวา  ความผิดที่มีโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมาย

อาญาหรือกฎหมายอื่นที่เปนความผิดอนัยอมความได  และมิใชความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ขอ ๓ บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดข้ึนในเขตอําเภอใด  ถาผูเสียหายและผูถูก

กลาวหายินยอมหรือแสดงความจํานงใหมีการไกลเกลี่ย  ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอของอําเภอนั้น
เปนผูไกลเกลี่ยตามควรแกกรณี 

ขอ ๔ ผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาผูใดประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ใหแจง
ความประสงคเปนหนังสือหรือดวยวาจาตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ  ณ  ที่วาการอําเภอนั้น  ในกรณี 
ที่แจงความประสงคดวยวาจา  ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอทําบันทึกความประสงคนั้นไว  และให
ผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาดังกลาวลงลายมือชื่อไวดวย 
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เมื่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอไดรับแจงความประสงคตามวรรคหนึ่งแลว  ใหแจงผูเสียหาย

หรือผูถูกกลาวหาอีกฝายหนึ่งทราบและสอบถามวาจะยินยอมหรือแสดงความจํานงเขาสูกระบวนการ

ไกลเกลี่ยหรือไม  หากเปนกรณีที่มีผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาหลายฝาย  ใหแจงและสอบถามทุกฝาย 

ในกรณีที่ผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายตกลงยินยอมหรือแสดงความจํานงที่จะเขาสู

กระบวนการไกลเกลี่ย  ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอแจงใหทุกฝายทราบ  และจัดใหมีการบันทึก 

การยินยอมหรือความจํานงเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยไวในสารบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญา  

พรอมทั้งใหผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายลงลายมือชื่อในสารบบนั้น 

ในกรณีที่ผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาฝายใดฝายหนึ่งไมยินยอมหรือไมแสดงความจํานงเขาสู

กระบวนการไกลเกลี่ย  ใหการแจงความประสงคตามวรรคหนึ่งส้ินผลไป  และใหนายอําเภอ 

หรือปลัดอําเภอแจงผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาฝายที่เหลือทราบดวย 

ขอ ๕ ในกรณีที่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอเห็นวาสิทธินําคดีอาญามาฟองไดระงับไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวกอนวันแจงความประสงคตามขอ  ๔  วรรคหนึ่ง   

หรือจะระงับไปกอนวันที่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอแจงใหผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาอีกฝายหนึ่ง

ทราบตามขอ  ๔  วรรคสอง  หามไมใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอรับขอพิพาทนั้นไวไกลเกลี่ย  และให

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอแจงใหผูแจงความประสงคทราบโดยพลัน 

ขอ ๖ การแจงความประสงคตามขอ  ๔  วรรคหนึ่ง  ไมใชคํารองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

ขอ ๗ เมื่อผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายไดลงลายมือชื่อในสารบบการไกลเกลี่ย 

ขอพิพาทคดีอาญาตามขอ  ๔  วรรคสาม  แลว  ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอรับขอพิพาทนั้นไว 

ไกลเกลี่ยตอไป  และแจงใหผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายทราบถึงสิทธิของตนและผลของการ 

ไกลเกลี่ยขอพิพาทตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  และขอ  ๑๗  พรอมทั้งสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ

ขอพิพาทจากผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ  และบันทึกการแจงและรายละเอียด

เกี่ยวกับขอพิพาทดังกลาวไวในสารบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญา 

การบันทกึรายละเอียดเกี่ยวกับขอพิพาทตามวรรคหนึ่ง  ใหบันทึกเฉพาะการกระทําที่เกี่ยวของ

กับขอพิพาทตามที่ไดความจากผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายและผูที่เกี่ยวของ  รวมทั้งวัน  เวลา  

สถานที่  และบุคคลหรือส่ิงของที่เกี่ยวของกับขอพิพาท 
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ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภออานขอความที่บันทึกไวในสารบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท

คดีอาญาตามวรรคหนึ่งใหผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายฟง  แลวใหผูเสียหายและผูถูกกลาวหา 

ทุกฝาย  นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ  ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๘ ในการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขอพิพาทตามขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  ใหนายอําเภอ

หรือปลัดอําเภอกระทําตอหนาผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝาย  เวนแตผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาฝายใด

ฝายหนึ่งไมมาตามที่นัดหมายโดยไมมีเหตุอันสมควร  จะกระทําลับหลังผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหา 

ฝายนั้นก็ได  ทั้งนี้  ในการไกลเกลี่ยนั้นจะไกลเกลี่ยพรอมกันหรือแยกกันก็ได  แตในการตกลงกันนั้น  

ใหกระทําตอหนาผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝาย 

ผู เสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายมีสิทธิใหผู ซ่ึงตนไววางใจไมเกินสองคนเขารับฟง 

การไกลเกลี่ยได  แตในการไกลเกลี่ยคร้ังใด  หากนายอําเภอหรือปลัดอําเภอเห็นวาการมีบุคคลอื่น 

ซ่ึงไมใชผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาอยูดวยจะเปนอุปสรรคตอการไกลเกลี่ย  จะดําเนินการไกลเกลี่ย 

คร้ังนั้นโดยมิใหบุคคลอื่นซ่ึงมิใชผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาเขารวมรับฟงก็ได   

ขอ ๙ การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ใหกระทํา  ณ  ที่วาการอําเภอ  หรือในกรณี

จําเปนจะกระทํา  ณ  สถานที่ราชการอื่นตามที่นายอําเภอกําหนดก็ได  แตตองแจงใหผูเสียหายและผูถูก

กลาวหาทุกฝายทราบลวงหนาตามสมควร 

ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอสงหนังสือนัดหมายการไกลเกลี่ยไปยังผู เสียหายและผูถูก

กลาวหาทุกฝาย  เวนแตผูนั้นไดรับแจงดวยวาจาและลงลายมือชื่อรับรูไว  ใหถือวาเปนการนัดหมาย 

โดยชอบแลว 

ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  นายอําเภอหรือปลัดอําเภออาจเปดโอกาส

ใหผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาเสนอขอผอนผันใหแกกัน  หรืออาจเสนอทางเลือกใหแกผูเสียหาย 

หรือผูถูกกลาวหาผอนผันใหแกกันก็ได  แตหามไมใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอวินิจฉัยขอเท็จจริง 

หรือชี้ขาดขอพิพาท 

ขอ ๑๑ เมื่อผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายตกลงยินยอมตามที่ไกลเกลี่ย  ใหนายอําเภอ

หรือปลัดอําเภอจัดทําเปนหนังสือตกลงยินยอม  และบันทึกการตกลงยินยอมนั้นไวในสารบบการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทคดีอาญา 
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หนังสือตกลงยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุวัน  เดือน  ป  และรายละเอียดความตกลงยินยอม  

รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามความตกลงยินยอมใหชัดเจน  และใหนําความในขอ  ๗  วรรคสาม  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ เมื่อผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายไดปฏิบัติตามความตกลงยินยอมตามขอ  ๑๑  แลว  

ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกันและสิทธิการนําคดีอาญามาฟองระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา   

ในกรณีที่มีการรองทุกขหรือย่ืนฟองตอศาลไว  ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอแจงตอพนักงาน

สอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ นายอําเภอหรือปลัดอําเภอจะเปดเผยขอเท็จจริงใดที่ไดมาจากการดําเนินการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทมิได  เวนแตเปนการเปดเผยตามคําส่ังศาล 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายไดตกลงยินยอมตามที่ไกลเกลี่ยแลว   

แตไมไดปฏิบัติตามความตกลงยินยอมหรือปฏิบัติไมครบถวนภายในเวลาที่ตกลงกันไวใหนายอําเภอ

หรือปลัดอําเภอจําหนายขอพิพาทนั้นออกจากสารบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญา 

ขอ ๑๕ ผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิกการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยทํา

เปนหนังสือหรือดวยวาจาตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอเมื่อใดก็ได  ในกรณีบอกเลิกดวยวาจา 

ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอบันทึกการบอกเลิกนั้นไวพรอมทั้งใหผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหา 

ฝายที่บอกเลิกลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

เมื่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอไดรับการบอกเลิกการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามวรรคหนึ่ง  

ใหจําหนายขอพิพาทนั้นออกจากสารบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญา 

ขอ ๑๖ ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดรับขอพิพาทไว  เวนแตมีความจําเปนและผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายยินยอม   

ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอขยายเวลาไดอีกไมเกินสิบหาวัน 
เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ถาผูเสียหายและผูถูกกลาวหาทุกฝายไมสามารถตกลง

ยินยอมกันได  ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอจําหนายขอพิพาทนั้นออกจากสารบบการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทคดีอาญา 
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ขอ ๑๗ ขอพิพาทใดที่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอจําหนายออกจากสารบบการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทคดีอาญาตามขอ  ๑๖  วรรคสอง  นายอําเภอหรือปลัดอําเภอจะรับขอพิพาทนั้นเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยอีกไมได   

ขอ ๑๘ เมื่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอจําหนายขอพิพาทออกจากสารบบการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทคดีอาญาแลว  ใหบันทึกเหตุแหงการจําหนายขอพิพาทไวดวย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๖๑/๓  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีในการดําเนินการไกลเกล่ียบรรดาความผิด
ท่ีมีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอที่เปนความผิดอันยอมความไดและมิใชเปนความผิดเกี่ยวกับเพศ   
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


