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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 3 ลักษณะ 177

ประนีประนอมยอมความ

มาตรา 850
 

อันวาประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผูเปน
 คูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไป

 ดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน
มาตรา 851

 
อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถามิไดมีหลักฐาน

 เปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อ
 ตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม

มาตรา 852
 

ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ยอมทําใหการ
 เรียกรองซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทําใหแตละฝายไดสิทธ

 
ิ

ตามที่แสดงในสัญญานั้นวาเปนของตน



ทิศทางของกฎหมายในปจจุบัน



คําพิพากษาฎีกาที่ 8244/2542



ขอพิพาทในการแบงทรัพยมรดกของหมอมหลวงสรอยระยา ยุคล  ระหวาง หมอมเจาพันธุส
 วลี กิติยากร หมอมเจารังษีนภดล ยุคล และหมอมเจาฐิติพันธุ ยุคล ซึง่เปนฝายเรียกรอง กับพล
 ตรีพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาภาณุพันธุ ยคุล ฝายโตแยง โดยในวันที ่๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ 

คูกรณีทั้งสองฝายตกลงแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อระงับขอพิพาท
 ดังกลาว    ซึง่ฝายเรียกรองไดแตงตั้งนายประกอบ หุตะสิงห เปนอนญุาโตตุลาการ  ภายหลัง

 เมื่อนายประกอบถึงแกอนิจกรรม ฝายเรียกรองก็ไดแตงตั้งพลเรือตรีหมอมหลวงอัศนี 
ปราโมช เปนอนญุาโตตุลาการฝายเรียกรองแทน สวนฝายโตแยงไดตั้งพลตํารวจตรีอรรถสิทธิ์ 
สทิธสิุนทร เปนอนุญาโตตุลาการฝายโตแยง  และทั้งสองฝายแตงตั้งนายสัญญา  ธรรมศักดิ์  
เปนอนญุาโตตุลาการผูชี้ขาด ตอมาระหวางการคณะกรรมการเจรจาระงับขอ

 พิพาทจึงยกรางสัญญาประนีประนอมยอมความตามขอตกลง
 ระหวางหมอมเจาฐิติพันธุ ยุคล และพลตรีพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาภาณุพันธุ ยุคล ขึน้ 

หมอมเจาฐิติพันธุ ยุคล ไดลงพระนามในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาว แตพลตร
 

ี
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาภาณุพันธุ ยุคล ไดสิน้พระชนมเมื่อวันที ่๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ 
เสียกอน โดยที่ยังมิไดลงพระนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ และตอมาในวันที่  ๒๙  
สงิหาคม  ๒๕๓๘  หมอมเจาฐิติพันธุ ยุคล  ถงึชีพิตักษัย



พระราชบัญญัติอนุญาโตตลุาการ พ.ศ.  2545



ความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

• รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
 

2540, 2550

• พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฯ
• คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที ่187/2546

• มติคณะรัฐมนตรี



พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ

• มาตรา 61/1

• มาตรา 61/2

• มาตรา 61/3



มาตรา ๖๑/๒ ในอําเภอหนึ่ง ใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพ
ประชาชนที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพงเกี
มรดก และขอพิพาททางแพงอื่นที่มีทุนทรัพยไมเกินสองแสนบาท หรือมากกวานั้น ตาม
ในพระราชกฤษฎีกา

ใหนายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที
เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีค
ประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท
…

ความในมาตรานี้ใหใชกับเขตของกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม



มาตรา ๖๑/๒ วรรคสี่ วรรคหา และวรรคเจ็ดบัญญัติวา 
“…
ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทมีอํานาจหนาที่รับฟงขอพิพาท โ

คูพิพาท และดําเนินการไกลเกลี่ยใหเกิดขอตกลงยินยอมรวมกันระหวางคูพิพาทโดยเร็วถาคูพิพาททั
ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทจัดใหมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมค
และใหถือเอาขอตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมผีลผูกพันคูพิพาททั้งสองฝาย  ในกรณี
ไมอาจตกลงกันได  ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่    ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทสั่งจําหนายขอพิพ

ขอตกลงตามวรรคสี่ใหมีผลเชนเดียวกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายวาดวย
...

ในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมปฏบิัติตามสัญญาประนปีระนอมยอมความ ใหคูพิพา
ยื่นคํารองตอพนักงานอัยการ และใหพนักงานอัยการดําเนินการยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อ
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวโดยใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ



ขัน้ตอนในการดาํเนินการเจรจาไกลเ่กลีย่ข ัน้ตอนในการดาํเนินการเจรจาไกลเ่กลีย่

11.. แนะนําแนะนํา  ตวัตวั  วธีิวธีิ   กตกาิกตกาิ

2.2.
 

ค้นหาปัญหาค้นหาปัญหา

3.  3.  แยกไกลเกลีย่่แยกไกลเกลีย่่   (Caucus)(Caucus)

4.  4.  รูป้ัญหารูป้ัญหา  และการหาทางออกรวมกนั่และการหาทางออกรวมกนั่

5.5.
 

เลือกทางออกเลือกทางออก    

-
 

ปฏบตัได้ิ ิ

-
 

ไมขดักฎหมาย่  ไมกอปัญหาใหม่ ่ ่

-
 

ทุกฝ่ายได้ประโยชน์

6.6.  ตกลงประนีประนอมยอมความตกลงประนีประนอมยอมความ



Q & A
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