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กระบวนการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทคือการระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเข้ามาช่ วยเหลื อในการ
เจรจาต่อรอง ปั จจุบนั แนวทางดังกล่าวมีสถานะเป็ นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลื อกที่มีจุดเด่นในแง่
ประสิ ทธิ ภาพ การส่ งเสริ มให้คู่พิพาทบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันแทนการสู ้คดีเพื่อหาผูแ้ พ้ผชู ้ นะและการช่วย
แบ่งเบาภาระคดีจากศาล
รายงานสารวจองค์ความรู ้ ชิ้นนี้ มุ่งสารวจกระบวนการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทในประเทศไทยทั้งในแง่
แนวคิดความสาคัญความเป็ นมา หลักเกณฑ์วิธีการ รวมถึง ประเมินสภาพการณ์ ที่เกิดขึ้นจริ งทั้งในแง่ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าสู่ กระบวนการ ต้นทุนในแง่เวลาและค่าใช้จ่าย และความสามารถในการแบ่งเบาภาระคดี
จากศาล นอกจากนี้ ยังมุ่งศึกษากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศอังกฤษซึ่ งมีจุดเด่นอยูท่ ี่การสร้าง
แรงจูงใจให้คู่พิพาทรวมถึ งผูไ้ กล่เกลี่ ยเข้าสู่ กระบวนการ และในส่ วนสุ ดท้ายของรายงานชิ้ นนี้ จะเป็ นการ
สรุ ปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย
รายงานชิ้นดังกล่าวแบ่งหัวข้อเนื้อหาเรี ยงตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิดและความสาคัญของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2. ความเป็ นมาของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย
3. หลักเกณฑ์วธิ ีการ และผลลัพธ์ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย
4. การประเมินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย
5. กรณี ศึกษากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศอังกฤษ
6. ข้อเสนอแนะ
1. แนวคิดและความสาคัญของกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท
กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทหมายถึ ง กระบวนการระงับ ข้อ พิ พ าทที่ มี บุ ค คลที่ ส ามเข้า มา
ช่วยเหลือคู่พิพาทในกระบวนการเจรจาต่อรอง(ไม่ปรากฏผูเ้ ขียน ไม่ปรากฏปี พิมพ์, น.1) มีลกั ษณะสาคัญคือ
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การดาเนิ นการจะต้องเริ่ มต้นและดาเนิ นไปบนพื้นฐานความสมัครใจของคู่พิพาท รักษาความลับ และไม่มุ่ง
หาข้อสรุ ปถูกผิดแต่ส่งเสริ มให้คู่พิพาทแสวงหาทางออกร่ วมกัน
กระบวนการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพ าทถื อเป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ของกระบวนการระงับ ข้อพิ พาททางเลื อก
(alternative dispute resolution) ซึ่ งหมายถึงวิธีการระงับข้อพิพาทที่นอกเหนือไปจากการฟ้ องร้ องต่อศาล
(litigation) ประกอบด้วย3 รู ปแบบ ได้แก่
(1) การเจรจาต่อรอง (negotiation) หมายถึ งการที่ คู่พิพาทสมัครใจเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อตกลง
กันเองโดยไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง
(2) การไกล่เกลี่ยหรื อประนอมข้อพิพาท (mediation หรื อ conciliation) หมายถึงการที่คู่พิพาทสมัคร
ใจให้มีบุคคลที่สามซึ่ งเรี ยกว่า ‘ผูไ้ กล่เกลี่ย’ หรื อ ‘ผูป้ ระนอมข้อพิพาท’ เข้ามาช่วยให้เกิดการประนี ประนอม
ยอมความกัน แต่ไม่มีอานาจบังคับให้คู่พิพาทตกลงกันหรื อกาหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ
ทั้งนี้ ในทางทฤษฎี อาจมีการแยกรู ปแบบการไกล่ เกลี่ ย (Mediation) กับการประนอมข้อพิพาท
(Conciliation) ออกจากกันโดยแบ่งผ่านบทบาทของคนกลาง กล่าวคือ‘ผูไ้ กล่เกลี่ย’ ในกระบวนการไกล่เกลี่ย
มีหน้าที่เป็ นตัวกลางในการติ ดต่อสื่ อสารเท่านั้น ในขณะที่ ‘ผูป้ ระนอมข้อพิพาท’ มีอานาจในการจัดทา
ข้อเสนอทางออกให้คู่พิพาทพิจารณาด้วย
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยไม่มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคนกลางอย่างชัดเจนและมีการใช้
คาว่าการไกล่เกลี่ยกับการประนอมข้อพิพาทสลับกันไปมาโดยสื่ อถึงความหมายเดียวกัน (ณพชาติ ธรรมศักดิ์
2550, น.31-33) ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน รายงานสารวจองค์ความรู ้ ชิ้นนี้ จะเรี ยกกระบวนการที่มี
บุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนี้วา่ ‘การไกล่เกลี่ย’ และเรี ยกผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลางว่า ‘ผูไ้ กล่เกลี่ย’ยกเว้นใน
หัวข้อที่ 3.(หลักเกณฑ์ วิธีการ และผลลัพธ์ ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย) ผูว้ ิจยั จะใช้
ชื่อเรี ยกกระบวนการและคนกลางตามที่กฎหมายที่ผวู ้ จิ ยั กล่าวถึงในขณะนั้นใช้
(3) การอนุ ญาโตตุลาการ (arbitration) หมายถึ งการที่คู่พิพาทสมัครใจให้อนุ ญาโตตุลาการซึ่ ง
หมายถึงบุคคลหรื อคณะบุคคลที่เป็ นกลางที่มาจากการเลือกร่ วมกันระหว่างคู่พิพาท หรื อได้รับการแต่งตั้ง
ตามวิธีการที่คู่พิพาทตกลงกันหรื อตามที่กฎหมายกาหนด มาทาหน้าที่พิจารณาชี้ ขาดข้อพิพาท โดยผลคาชี้
ขาดดังกล่าวจะผูกพันคู่พิพาท หากมีการละเมิดคาชี้ ขาดขึ้นภายหลัง ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งสามารถฟ้ องร้องต่อศาล
หรื อองค์การของรัฐได้
ในแง่ ค วามส าคัญ กล่ า วได้ ว่ า กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทเป็ นช่ อ งทางที่ ส อดคล้ อ งกับ
สภาพการณ์ปัญหา เนื่องจากในปั จจุบนั ข้อพิพาทมีจานวนเพิ่มขึ้นและทวีความซับซ้อนในแง่เนื้ อหาเกินกว่า
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กระบวนการทางศาลจะสามารถรับภาระได้เพียงลาพัง นอกจากนี้ ตัวกระบวนการเองยังมีจุดเด่นในเรื่ องการ
ช่วยรักษาความสัมพันธ์หรื อผลประโยชน์ร่วมระหว่างคู่พิพาทได้ดีกว่าการดาเนิ นกระบวนพิจารณาในชั้น
ศาลเพราะมุ่งหาทางออกสาหรับ‘อนาคต’ มากกว่ามุ่งหาข้อสรุ ปเรื่ องใน ‘อดีต’ เพื่อทาการ‘แก้แค้นชดเชย’
ซึ่ งหลายครั้งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้ว
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาททางเลือกที่ดีจะสร้ างประโยชน์ต่อประชาชนและ
ระบบยุติธรรม คือ
(1) เป็ นทางเลือกที่มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากมีตน้ ทุนเวลาและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่ากว่าการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาลส่ งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ในราคาที่ ‘ถูก’ ลง
(2) ส่ งเสริ มการบรรลุเป้ าประสงค์ร่วมกันระหว่างคู่พิพาท(win-win situation) เนื่องจากลักษณะ
ของกระบวนการที่สนับสนุ นให้คู่พิพาทหันหน้าเข้าหากัน มีแนวทางการดาเนิ นการที่เอื้อให้เกิดความรู ้สึก
ผ่อนคลาย และเปิ ดให้สามารถร่ วมกันหาทางออก แตกต่างจากการดาเนิ นกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาลที่
เป็ นวิธีการแบบปฏิปักษ์ (adversary system) ให้คู่ความแข่งขันกันเพื่อหาผูแ้ พ้-ชนะ (win-lose situation)
(นพพร โพธิรังสิ ยากร 2552, น.7)
(3) ช่วยแบ่งเบาภาระคดีจากศาล ส่ งผลให้ศาลสามารถทางานที่เหลืออยูไ่ ด้รวดเร็ วและมีคุณภาพ
มากขึ้น
2. ความเป็ นมาของกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทในประเทศไทย
กระบวนการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาททั้งภายในและภายนอกศาลปรากฏร่ องรอยมาอย่างยาวนาน แต่
สาหรับกระแสที่หันมาให้ความสาคัญและผลักดันกระบวนการดังกล่าวอย่างจริ งจังนั้น กล่าวได้ว่าเริ่ มขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535เป็ นต้นมา
สาหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายนอกศาลพบว่าในอดีตกฎหมายได้สร้างช่องทางการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในระดับพื้นที่ เช่ น พระธรรมนูญศาลหัวเมือง รัตนโกสิ นทรศก 114 (พ.ศ.2438) หมวดที่ 6
กาหนดให้กานันมีอานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ‘ความแพ่งแลความพิพาทเล็กน้อย’ ในคดีที่มีทุนทรัพย์หรื อเบี้ย
ปรับไหมไม่เกิ น20 บาท และเป็ นความที่ไม่มีโทษหลวง หากจาเลยอยู่ในพื้นที่ตาบล และให้นายแขวงมี
อานาจไกล่เกลี่ ยในคดีที่กานันไกล่เกลี่ ยไม่สาเร็ จหรื อมีทุนทรัพย์หรื อเบี้ยปรับตั้งแต่ 20 ถึง 40 บาท หาก
คู่ความต้องการ (มาตรา 27-28) ต่อมาเมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
ภารกิจดังกล่าวก็ได้โอนมายังนายอาเภอ โดยให้มีอานาจไกล่เกลี่ยความแพ่งที่ผถู้ ูกร้องมีภูมิลาเนาหรื อมีมูล
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คดีเกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอ และมีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 20,000 บาทหากผูร้ ้องร้องขอ(มาตรา 108) (นพพร
โพธิรังสิ ยากร 2552,น.13-14)
ส่ วนความเป็ นมาของกระบวนการไกล่ เกลี่ ย ในศาลในคดี แพ่ ง พบว่า พระราชบัญญัติ ก ระบวน
พิจารณาความแพ่ง รัตนโกสิ นทรศก 115 (พ.ศ.2439)ได้บญั ญัติให้ศาลมี ‘หน้าที่’ ในการพยายาม“ว่ ากล่ าว
เปรี ยบเที ยบให้ ค่ ู ความประนี ประนอมยอมกันโดยดี จนเต็มกาลังสติ ปัญญาที่ จะกระทาได้ ”เมื่อไกล่ เกลี่ ย
สาเร็ จให้ทาคาสั่ง ‘เลิกแล้วกัน’ ตามสัญญายอมความซึ่ งศาลเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อตกลงแล้วห้ามนาคดีมาฟ้ องอีก
(มาตรา 6, 9, 83) ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสิ นทรศก 127
(พ.ศ.2451) ก็ยงั คงเนื้ อหาเช่ นเดิมไว้ แต่มีการแก้ไขเนื้ อหาสาคัญคือไม่ได้บงั คับให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เป็ นหน้าที่ของศาลอีกต่อไป เพียงแต่ระบุไว้วา่ ผูพ้ ิพากษามีอานาจกระทาได้ (มาตรา 5)
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในปี พ.ศ.2478 กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวบัญญัติให้ศาลมีอานาจสั่งให้คู่ความมาศาลและสามารถ ‘เปรี ยบเทียบคู่ความ’ เพื่อให้เกิดการตกลง
ประนี ประนอมยอมความกัน (มาตรา 19-20) นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมผ่านพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2499 ให้ผทู ้ ี่ขดั ขืนไม่มาตามที่ศาลเรี ยกถือว่า
กระทาความผิดฐานละเมิดอานาจศาล (มาตรา 3) การกาหนดดังกล่ าวส่ งผลให้กระบวนการไกล่ เกลี่ ยมี
ลัก ษณะบัง คับ ท าให้บ างครั้ งเกิ ดความขัดแย้งระหว่า งคู่ ค วามที่ ไ ม่ ต้องการเข้า สู่ ก ระบวนการกับ ศาลที่
พยายามผลักดันให้เกิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท(นพพร โพธิรังสิ ยากร 2552,น.74-78)
ส่ วนในคดีอาญาในความผิดต่อส่ วนตัว พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 เป็ นต้นมา ศาลมีเพียงแนวปฏิบตั ิใน
การซักถามจาเลยในวันสอบปากคาจาเลยและในวันนัดสื บพยานโจทย์นดั แรกว่าจาเลยและผูเ้ สี ยหายได้เจรจา
กันมาบ้า งหรื อไม่ และได้ผลว่าอย่างไร แต่ไม่ได้เชิ ญชวนหรื อมุ่งเน้นให้ท้ งั สองฝ่ ายท าการไกล่ เกลี่ ยข้อ
พิพาทกัน (สุ ทิตา ใจบุญมา 2552,น.17-18)
จุดเปลี่ยนสาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสการหันมาให้ความสาคัญและผลักดันกระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทอย่างจริ งจังปรากฏขึ้นในแวดวงศาลยุติธรรมในช่ วงปี พ.ศ.2535 เมื่อนายประมาณ ชันซื่ อ
ประธานศาลฎีกาในขณะนั้นได้ริเริ่ มผลักดันให้ศาลต่างๆ นากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้อย่างเต็ม
รู ปแบบและแพร่ หลายรวมถึงมีการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยายและอบรมผูพ้ ิพากษาไทยในเรื่ อง
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ศาลแพ่ง ได้ออกระเบี ยบศาลแพ่ง ว่า ด้วยการไกล่ เกลี่ ย เพื่ อยัง ให้เกิ ดการ
ประนีประนอมยอมความ พ.ศ.2537โดยระเบียบดังกล่าวเป็ นผลจากมติที่ประชุมผูพ้ ิพากษาในศาลแพ่งที่ให้
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ยกร่ างขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามมติที่ประชุมมีมติ ประกอบกับนาเอาแนวทางการไกล่เกลี่ ยข้อ
พิพาทของประเทศสหรัฐอเมริ กามาประยุกต์ใช้
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2538 กระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสื อแจ้งศาลต่างๆ ว่ามีโครงการจะร่ วมมือกับ
ศาลในการสร้ างแนวทางการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทให้เกิ ดขึ้น โดยกระทรวงยุติธรรมได้กาหนดรู ปแบบและ
ตัวอย่างการดาเนินการจัดการอบรมสัมมนาแก่ผพู้ ิพากษาและเจ้าหน้าที่ธุรการ รวมถึงพยายามพัฒนารู ปแบบ
การไกล่เกลี่ยให้เป็ นระบบและแนวทางเดียวกันทัว่ ประเทศ ภายหลังส่ งหนังสื อดังกล่าวพบว่าศาลต่างๆ ได้
ร้ องขอความสนับสนุ นจากกระทรวงยุติธรรมเพื่ อสร้ างระบบไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทขึ้ นในศาล (สมภาคย์
ตระการกุลพันธ์ 2552, น.10-12)
จวบจนถึงปี พ.ศ.2544 ประเทศไทยก็ได้นากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาลทัว่ ประเทศ
(วินยั อาจคงหาญ และคณะ2550,น.7)
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และผลลัพธ์ ของกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทในประเทศไทย
ในปัจจุบนั กฎหมายได้เปิ ดช่องทางให้คู่พิพาทสามารถเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณี
ที่เป็ นข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาในความผิดต่อส่ วนตัวโดยสามารถเข้าสู่ กระบวนการได้ท้ งั
ในช่วงก่อนหรื อหลังมีการนาข้อพิพาทมาฟ้ องร้องต่อศาล และหากตกลงกันได้ กฎหมายก็ได้เปิ ดช่องทางให้
คู่พิพาทสามารถทาให้ผลลัพธ์ขอ้ ตกลงที่เกิดขึ้นมีผลผูกพันทางกฎหมาย
เนื้ อหาในส่ วนนี้ มุ่ งส ารวจหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารไกล่ เกลี่ ย ข้อพิ พ าทของตัวอย่า งหน่ วยงานที่ มี
กฎหมายก าหนดให้ท าหน้า ที่ ไ กล่ เกลี่ ย ข้อพิ พ าทให้แก่ ประชาชนโดยทัว่ ไป นอกจากนี้ จะกล่ าวถึ งแนว
ทางการทาให้ผลลัพธ์ขอ้ ตกลงที่เกิดขึ้นมีผลผูกพันทางกฎหมาย
3.1 หลักเกณฑ์ และวิธีการการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท
3.1.1 คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บา้ นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 28 ตรี
โดยให้ผใู ้ หญ่บา้ นดารงตาแหน่ งเป็ นประธาน มีกรรมการโดยตาแหน่งได้แก่ ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาในหมู่บา้ น ผูน้ าผูแ้ ทนกลุ่มหรื อองค์กรในหมู่บา้ น และมีกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในหมู่บา้ นโดยนายอาเภอเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
กฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บา้ น ได้แก่ ข้อบัง
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คับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบตั ิงานประนี ประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บา้ น พ.ศ.2530
ซึ่ งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดงั นี้
- การเข้ าสู่กระบวนการ
ในกรณี ที่ขอ้ พิพาทเกิดขึ้นในหมู่บา้ นหรื อคู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมีภูมิลาเนาอยูใ่ นหมู่บา้ น หากเป็ น
ข้อพิ พ าทเกี่ ย วกับ ความแพ่งหรื ออาญาในความผิดต่ อส่ วน คู่ พิพ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งสามารถแสดงความ
ประสงค์ระงับข้อพิพาทต่อผูใ้ หญ่บา้ นได้(ข้อ 4-5)
- การแต่ งตั้งผู้ไกล่ เกลี่ย
เมื่ อ คู่ พิ พ าททุ ก ฝ่ ายตกลงบัน ทึ ก ยิ น ยอมให้ ค ณะกรรมการหมู่ บ ้า นประนี ป ระนอมข้อ พิ พ าท
คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คนเป็ นผูด้ าเนินการแทนรวมถึงอาจเชิญบุคคล
อื่นที่เห็นสมควรมาร่ วม ทั้งนี้ ข้อบังคับกาหนดว่าให้คณะกรรมการนัดหมายทาประนี ประนอมข้อพิพาทโดย
ไม่ชกั ช้า (ข้อ 5-6)
- ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บัติ
ให้คณะกรรมการหมู่บา้ นสอบถามข้อเท็จจริ งจากคู่พิพาทหรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง และตรวจสอบ
เอกสาร วัต ถุ หรื อสถานที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งตามความยิ น ยอมของเจ้า ของหรื อผู้ค รอบครอง แล้ว ท าการ
ประนีประนอมต่อหน้าคู่พิพาททุกฝ่ ายโดยอาศัยหลักกฎหมายหรื อจารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
นอกจากนี้ ข้อบังคับกาหนดให้นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ตารวจยศนายร้อยตรี ข้ ึนไปในเขตอาเภอ และ
พนักงานอัยการให้คาแนะนาปรึ กษา ตลอดจนช่วยเหลือ สนับสนุ นในการฝึ กอบรมให้ความรู ้คณะกรรมการ
หมู่บา้ นในเขตท้องที่ (ข้อ7, 8, 12)
หากคู่พิ พ าทตกลงกันได้ใ ห้จดั ท าสั ญญาประนี ประนอม แต่ หากไม่ ส าเร็ จให้ยุติแล้วรายงานให้
นายอาเภอท้องที่ทราบเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป (ข้อ 9)
3.1.2 อาเภอและเขต
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 กาหนดให้อาเภอมีหน้าที่ไกล่
เกลี่ ยประนอมข้อพิพาทในเรื่ องพิพาททางแพ่งเกี่ ยวกับที่ดิน มรดก ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิ น
200,000 ในกรณี ที่คู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตอาเภอและคดีอาญาในความผิดต่อส่ วนตัวที่
ไม่ใช่ เรื่ องเพศที่ เกิ ดขึ้ นในเขตอาเภอทั้งนี้ พระราชบัญญัติกาหนดว่าในส่ วนเนื้ อหาเกี่ ยวกับการไกล่ เกลี่ ย
ประนอมข้อพิพาททางแพ่งนั้น ให้บงั คับใช้ในเขตของกรุ งเทพมหานครโดยอนุโลมด้วย(มาตรา 14)
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สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น
(ฉบับที่7) พ.ศ.2550 ปรากฏโดยละเอียดในกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
พ.ศ.2553 และ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553ดังนี้
- การเข้ าสู่กระบวนการ
สาหรับข้อพิพาททางแพ่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.
2553 กาหนดคู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งที่ประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสามารถแจ้งความ
ประสงค์เป็ นคาร้องต่อนายอาเภอ แล้วให้นายอาเภอแจ้งและสอบถามคู่พิพาทฝ่ ายที่เหลือว่าประสงค์เข้าร่ วม
กระบวนการด้วยหรื อไม่ หากคู่พิพาททุกฝ่ ายยินยอมให้เริ่ มดาเนินการ (ข้อ 11)
สาหรับกรณี ขอ้ พิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.
2553 กาหนดว่าหากความผิดที่มีโทษทางอาญาเกิ ดขึ้นในเขตอาเภอใด ผูเ้ สี ยหายหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาสามารถ
แสดงความประสงค์ต่อนายอาเภอหรื อปลัดอาเภอในเขตนั้น หลังจากนั้นให้นายอาเภอแจ้งและสอบถามฝ่ าย
ที่เหลือว่ายินยอมเข้าสู่ กระบวนการหรื อไม่ หากคู่พิพาททุกฝ่ ายยินยอมให้เริ่ มดาเนินการ(ข้อ 3-4)
- การแต่ งตั้งผู้ไกล่ เกลี่ย
ในส่ วนข้อพิพาททางแพ่ง พระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
มาตรา 14 กาหนดว่าเมื่อคู่พิพาทตกลงยินยอมเข้าสู่ กระบวนการ ให้แต่ละฝ่ ายเลื อกบุคคลจากบัญชี รายชื่ อ
บุคคลที่ จะทาหน้าที่ เป็ นคณะบุ คคลผูท้ าหน้าที่ ไกล่ เกลี่ ย และประนอมข้อพิ พาท ฝ่ ายละ 1 คน และให้
นายอาเภอ พนักงานอัยการประจาจัง หวัด หรื อปลัดอาเภอที่ ได้รับมอบหมายคนหนึ่ งดารงตาแหน่ งเป็ น
ประธานคณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลี่ ยและประนอมข้อพิพาท โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 กาหนดว่าให้คู่กรณี เป็ นผูเ้ ลื อกว่าจะให้นายอาเภอ พนักงานอัยการ
จังหวัด หรื อปลัดอาเภอเป็ นประธานคณะผูไ้ กล่เกลี่ ย หากตกลงกันไม่ได้ให้นายอาเภอเป็ นประธานคณะผู ้
ไกล่เกลี่ย
ทั้ง นี้ กฎกระทรวงว่า ด้วยการไกล่ เกลี่ ย และประนอมข้อพิ พ าททางแพ่ง พ.ศ.2553 ได้ก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม จรรยาบรรณของผูไ้ กล่เกลี่ย เงื่อนไขที่ผไู ้ กล่เกลี่ยจะพ้นจากบัญชี รายชื่ อโดย
ละเอียด รวมถึงกาหนดว่าในกรณี ที่คู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งร้องเรี ยนว่าผูไ้ กล่เกลี่ยประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ให้ระงับกระบวนการไว้จนกว่าจะทราบผลแล้วให้นายอาเภอดาเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ งหากพบว่ามีมูล
และมีการกระทาผิดให้วา่ กล่าวตักเตือน สั่งให้พน้ จากการทาหน้าที่ หรื อถอดถอนพ้นจากบัญชี รายชื่อโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด หากเป็ นการลงโทษในสองกรณี หลัง ให้คู่พิพาทเลือกผูไ้ กล่เกลี่ ย
คนใหม่แล้วให้ประธานคณะผูไ้ กล่เกลี่ยใช้ดุลพินิจว่าควรดาเนิ นการต่อหรื อเริ่ มต้นกระบวนการใหม่อีกครั้ง
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ก็ได้ ส่ วนในกรณี ที่คู่พิพาทต้องการร้ องเรี ยนประธานคณะผูไ้ กล่เกลี่ ย ให้ร้องเรี ยนไปยังผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อ
พิจารณาเปลี่ยนผูท้ าหน้าที่ (ข้อ 3-6, 8-9, 11)
สาหรับกรณี ขอ้ พิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.
2553 กาหนดว่าให้นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอทาหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย (ข้อ 3)
- ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บัติ
ในกรณี ขอ้ พิพาททางแพ่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.
2553 กาหนดให้ประธานคณะผูไ้ กล่ เกลี่ ยนัดประชุ มคณะผูไ้ กล่เกลี่ ยภายใน 7 วันหลังมีการแต่งตั้ง หาก
พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า ผูร้ ้ อ งขอใช้สิ ท ธิ โ ดยไม่ สุ จ ริ ต หรื อ การด าเนิ น การจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความได้เ ปรี ย บ
เสี ย เปรี ยบแก่ คู่ พิ พ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งให้ มี ม ติ ไ ม่ รั บ ค าร้ อ งแต่ ห ากที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ค าร้ อ งก่ อ นเริ่ ม
กระบวนการให้ประธานคณะผูไ้ กล่ เกลี่ ยชี้ แจงวิธีก ารไกล่ เกลี่ ยและประนอมข้อพิพาทให้คู่พิพาททราบ
หลังจากนั้นให้คณะผูไ้ กล่เกลี่ ยรับฟั งข้อเท็จจริ งเบื้องต้นต่อหน้าคู่กรณี ทุกฝ่ าย เปิ ดโอกาสให้เสนอข้อผ่อน
ผันต่อกัน เสนอทางเลือก แล้วทาการไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ ายพร้อมกันหรื อแยกกันก็ได้โดยคณะผูไ้ กล่เกลี่ยต้อง
มาปฏิบตั ิหน้าที่ครบทุกคนทุกครั้ง ส่ วนฝ่ ายคู่พิพาทนั้นถ้าไม่ได้แจ้งเหตุผลหรื อขอเลื่อนวันนัดหมาย แล้ว(1)
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่มาตามกาหนดทั้งที่คู่พิพาทเป็ นผูย้ ื่นคาร้ องขอไกล่เกลี่ ยและประนอมข้อพิพาทเอง หรื อ
(2) คู่พิพาทไม่มาทั้งสองฝ่ าย ให้คณะผูไ้ กล่เกลี่ยสัง่ จาหน่ายคาร้องและยุติเรื่ อง(ข้อ 12,14-16)
ในกรณี ที่คู่พิพาทสามารถตกลงกันได้แล้วมีการทาสัญญาประนี ประนอม ภายหลังหากฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ งไม่ทาตามข้อตกลง ให้อีกฝ่ ายหนึ่ งสามารถยื่นคาร้ องต่อพนักงานอัยการที่มีเขตอานาจรับผิดชอบใน
ท้องที่ยนื่ คาร้องต่อศาลให้พิจารณาออกคาบังคับให้ตามสัญญา โดยการยืน่ คาร้องของพนักงานอัยการต่อศาล
นี้ตอ้ งกระทาภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่ ‘อาจบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้’(ข้อ 25)
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550กาหนดให้อายุความใน
การฟ้ องร้องคดีสะดุดหยุดลงนับแต่วนั ยืน่ ข้อพิพาทจนถึงวันที่คู่พิพาททาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
หรื อมีการสั่งจาหน่ายข้อพิพาท(มาตรา 14)
สาหรับกรณี ขอ้ พิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.
2553 กาหนดให้ให้นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอที่รับข้อพิพาทไว้ไกล่เกลี่ยแจ้งให้ผเู ้ สี ยหายหรื อผูก้ ล่าวหาทุก
ฝ่ ายทราบว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งสามารถบอกเลิกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเมื่อใดก็ได้ แต่หากทั้งสองฝ่ ายได้จดั ทา
หนังสื อตกลงยินยอม ในกรณี เช่นนี้สิทธิการนาคดีอาญามาฟ้ องจะระงับไป อย่างไรก็ตาม หากภายหลังมีการ
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ไม่ปฏิ บตั ิตามความตกลงยินยอมให้นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอจาหน่ ายข้อพิพาทออกจากสารบบการไกล่
เกลี่ยคดีอาญา และห้ามรับดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวอีก (ข้อ 7, 11-12, 14-15, 17)
การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาทให้ดาเนินการต่อหน้าทุกฝ่ าย ยกเว้นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่มา
ตามที่ นัดหมายโดยไม่ มีเหตุ อนั ควร ส่ วนการไกล่ เกลี่ ยให้ก ระทาพร้ อมหรื อแยกกันก็ ไ ด้ โดยแต่ล ะฝ่ าย
สามารถให้บุคคลที่ไว้วางใจไม่เกิน 2 คนเข้ารับฟัง ยกเว้นครั้งใดที่ผไู ้ กล่เกลี่ยเห็นว่าการอนุญาตจะทาให้เกิด
อุปสรรคทั้งนี้ ให้ผไู ้ กล่เกลี่ ยเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายเสนอข้อผ่อนผันต่อกัน เสนอทางเลื อกและห้ามเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งที่ได้มาจากการดาเนินการยกเว้นเป็ นการเปิ ดเผยตามคาสั่งศาล(ข้อ 8, 10, 13)
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 กาหนดว่าหากดาเนิ นการ
ไม่สาเร็ จ ให้เริ่ มนับอายุความการร้องทุกข์ต้ งั แต่วนั ที่มีการจาหน่ายข้อพิพาท (มาตรา 14)
- กรอบระยะเวลาดาเนินการ
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทต้องแล้วเสร็ จในเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่นายอาเภอได้
ลงเรื่ องในสารบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน ในกรณี จาเป็ น
และคู่พิพาทยินยอมแต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ คณะผูไ้ กล่เกลี่ยต้องคานึงถึ งการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาทให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว (ข้อ 17, 21)
ส่ วนกรณี ขอ้ พิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
กาหนดว่าให้ดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน และขยายเวลาได้อีก 15 วันหากผูเ้ สี ยหายและผูถ้ ูก
กล่าวหายินยอม (ข้อ 16)
- การจัดทาบัญชี รายชื่ อบุคคลที่ จะทาหน้ าที่ เป็ นคณะบุคคลผู้ทาหน้ าที่ ไกล่ เกลี่ ยและประนอมข้ อ
พิพาท
พระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 14 กาหนดให้
นายอาเภอโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการจังหวัดจัดทาบัญชี รายชื่ อบุ คคลที่จะทาหน้าที่ เป็ นคณะ
บุคคลผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทโดยคัดเลือกจากผูท้ ี่มีความรู้หรื อประสบการณ์เหมาะสม
ในเรื่ องนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ได้กาหนด
หลัก เกณฑ์และวิธี การดาเนิ นการว่าให้อาเภอจัดท าบัญชี รายชื่ อบุ คคลมี จานวนรายชื่ อ ตามที่ นายอาเภอ
เห็นสมควรแต่ไม่นอ้ ยกว่า 20 คน โดยให้นายอาเภอประกาศระยะเวลาในการรับสมัคร ณ ที่วา่ การอาเภอ ที่
ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ที่ ทาการผูใ้ หญ่บา้ น และสถานที่ ที่เป็ นชุ มชน เมื่ อพ้นวันรับสมัครให้
นายอาเภอรวบรวมรายชื่ อพร้อมประวัติยอ่ ของบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม(เช่น มีอายุไม่
ต่ากว่าสามสิ บห้าปี มีภูมิลาเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ในเขตอาเภอที่สมัคร ห้ามเป็ นข้าราชการหรื อ
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เจ้าหน้าที่รัฐหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางเมือง)แล้วเสนอให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ข้อ 3-5)
3..1.3 สานักระงับข้ อพิพาท
สานักระงับข้อพิพาท สังกัดสานักงานศาลยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราช
การศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มีหน้าที่ส่งเสริ ม ประสานงาน และดาเนิ นการการอนุญาโตตุลาการและการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาททั้งภายในและภายนอกศาล ในส่ วนของภารกิจการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น มีการออกข้อบังคับ
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการดาเนินการ มีเนื้อหาดังนี้
- การเข้ าสู่กระบวนการ
ให้คู่พิพาทที่ตอ้ งการเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยยื่นคาร้องต่อสานักระงับข้อพิพาท หลังจากนั้นให้
สานักระงับข้อพิพ าทส่ งเรื่ องให้คู่พิพาทอี กฝ่ ายทราบโดยเร็ ว หากมีการตอบกลับเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่า
เห็นชอบให้สานักระงับข้อพิพาทนัดประชุ มคู่พิพาทเพื่อแต่งตั้งผูไ้ กล่เกลี่ ย แต่หากตอบปฏิเสธหรื อไม่ตอบ
กลับใน 15 วันให้งดการดาเนินการ (ข้อ 2-4)
- การแต่ งตั้งผู้ไกลเกลี่ย
ให้สานักระงับข้อพิพาทแต่งตั้งผูไ้ กล่เกลี่ยโดยคานึงถึงคุณสมบัติ ทักษะ และความเหมาะสมแก่
ลักษณะข้อพิพาท รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่พิพาท โดยอาจแต่งตั้งจากผูท้ ี่มีชื่อในทะเบียนผูไ้ กล่
เกลี่ ยของสานักระงับข้อพิพาทหรื อจากบุคคลซึ่ งคู่พิพาทเห็ นพ้องร่ วมกัน เมื่อแต่งตั้งเสร็ จให้แจ้งให้ผไู ้ กล่
เกลี่ยที่ได้รับการแต่งตั้งรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั แต่งตั้ง
เมื่อได้รับการแต่งตั้ง ผูไ้ กล่เกลี่ ยต้องตรวจสอบประวัติและข้อมูลของตนว่ามี เหตุไม่เหมาะสมใน
การทาหน้าที่ เป็ นผูไ้ กล่ เกลี่ ยหรื อไม่ หลังจากนั้นให้ยื่นประวัติการศึ กษาและการทางาน พร้ อมคาแถลง
ข้อเท็จจริ งถึงความเป็ นกลางและความเป็ นอิสระของตนให้สานักระงับข้อพิพาททราบ รวมถึงให้เปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่อาจทาให้คู่พิพาทเกิดความสงสัยในความเป็ นอิสระและความเป็ นกลาง
หากคู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเห็นว่าผูไ้ กล่เกลี่ยมี ‘ความขัดแย้งทางผลประโยชน์’ กับคู่พิพาท ให้แจ้ง
ให้ผูไ้ กล่ เกลี่ ยและคู่พิ พาทอี ก ฝ่ ายทราบ หลัง จากนั้นหากผูไ้ กล่ เกลี่ ย ไม่ ถอนตัว คู่ พิพ าทมี สิ ท ธิ แจ้ง เรื่ อง
ดังกล่าวต่อสานักระงับข้อพิพาทเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร(ข้อ 5-9)
ทั้งนี้ ข้อบังคับกาหนดให้มีผไู ้ กล่เกลี่ยคนเดียวยกเว้นคู่พิพาทจะตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น (ข้อ 21)
- ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บัติ
ให้ผไู ้ กล่เกลี่ยดาเนินกระบวนการตามวิธีที่คู่พิพาทตกลงกันไว้โดยเร็ ว หากไม่ได้ตกลงให้ดาเนิน
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การตามนัยแห่งข้อบังคับบนพื้นฐานความเป็ นธรรม เป็ นกลาง เป็ นอิสระ และเป็ นไปตามความประสงค์ของ
คู่พิพาท โดยไม่มีอานาจตั้งข้อกาหนดหรื อบังคับให้คู่พิพาทเห็นชอบกับความเห็นของตน (ข้อ 10)
ระหว่างดาเนิ นการ ผูไ้ กล่เกลี่ ยสามารถประชุ มคู่พิพาทพร้ อมกันหรื ออาจแยกประชุ มหรื อติ ดต่อ
เฉพาะฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ตามเห็นสมควร โดยสามารถเปิ ดเผยสาระสาคัญของข้อมูลของคู่พิพาทฝ่ ายหนึ่ งให้
อีกฝ่ ายทราบได้ยกเว้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลระบุวา่ เป็ นความลับ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดถือเป็ น
ความลับ ยกเว้นคู่พิพ าทตกลงกันไว้เป็ นอย่า งอื่ น มี กฎหมายกาหนดให้เปิ ดเผย หรื อเป็ นการเปิ ดเผยเพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหรื อบังคับให้เป็ นไปตามข้อตกลง (ข้อ 16-18)
กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทจะสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ มี ก ารถอนฟ้ องศาลมี ค าพิ พ ากษาตามสั ญ ญา
ประนี ประนอมยอมความ คู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งถอนตัว หรื อเมื่อผูไ้ กล่เกลี่ยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ไม่สามารถระงับข้อข้อพิพาทได้(ข้อ 14)
- กรอบระยะเวลาดาเนินการ
ไม่มี การกาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนิ นการ แต่หากคู่พิพ าทตกลงเรื่ องกรอบระยะเวลาการ
ดาเนินการกันไว้แล้วไม่สามารถดาเนินการให้สาเร็ จได้ทนั ให้ถือว่ากระบวนการสิ้ นสุ ด(มาตรา 14)
3.1.4 อัยการ
ระเบียบสานักอัยการสู งสุ ดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงาน
อัย การ พ.ศ.2555 กาหนดให้ก ารไกล่ เกลี่ ยและประนอมข้อพิพ าทในกรุ งเทพมหานครเป็ นหน้าที่ของ
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ส่ วนในต่างจังหวัดให้เป็ นความรับผิดชอบของสานักงาน
อัย การจัง หวัด ในท้องที่ ที่ พ นัก งานสอบสวนส่ ง ส านวนมา ในกรณี ที่ พ นัก งานสอบสวนส่ ง ส านวนให้
สานักงานอัยการคดีศาลแขวง สานักงานอัยการคดี เยาวชนและครอบครัวจังหวัด ให้สานักงานอัยการที่ต้ งั อยู่
ในท้องที่อาเภอหรื อจังหวัดนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณี (ข้อ 7)
- การเข้ าสู่กระบวนการ
เมื่อสานักงานอัยการพิเศษฝ่ าย1 หรื อสานักงานอัยการจังหวัดได้รับสานวนการสอบสวนคดีอาญาใน
ความผิดต่ อส่ วนตัวจากพนัก งานสอบสวน และพิ จารณาแล้ว เห็ นว่า คดี ไ ม่ มี ล ัก ษณะต้องห้า มเนื่ องจาก
ผูต้ ้องหาประกอบอาชญากรรมเป็ นอาชี พ กระทาความผิดติ ดเป็ นนิ สั ย หรื อมี ขอ้ เท็จจริ ง เป็ นที่ แน่ ชัดว่า
พนักงานอัยการจะต้องมี คาสั่งยุติการดาเนิ นคดี เพราเหตุอื่น ให้มีหนังสื อแจ้งสานักงานคุ ม้ ครองสิ ทธิ และ
1

‘สานักอัยการพิเศษฝ่ าย’ หมายถึงสานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายตามประกาศคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการแบ่งหน่วยงาน
และการกาหนดอานาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสานักงานอัยการสูงสุดที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินคดี
อาญา
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ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) หรื ออัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู งสุ ดรับผิดชอบงาน
คุม้ ครองสิ ทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจาสานักงานอัยการจังหวัด(อจ.สคช.)โดยเร็ วเพื่อ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทโดยไม่ตอ้ งรอส่ งสานวนไปด้วย
หากจังหวัดใดไม่มี อจ.สคช. ให้อยั การจังหวัดนั้นมอบหมายพนักงานอัยการซึ่ งมิใช่ผรู ้ ับผิดชอบใน
การด าเนิ น คดี อ าญาเรื่ อ งนั้น เป็ นพนัก งานอัย การเจ้า ของเรื่ อ งในกรณี ที่ ส านวนการสอบสวนส่ ง ไปที่
สานักงานอัยการคดี ศาลแขวง หรื อสานักงานอัยการคดี เยาวชนและครอบครัวจังหวัด ก็ให้มีหนังสื อแจ้ง
สานักงานอัยการจังหวัดโดยเร็ วเช่นกัน (ข้อ 8-9)
จะสังเกตได้วา่ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการนั้น จะเริ่ มขึ้นทัน
ทีเมื่อพนักงานสอบสวนส่ งสานวนคดีให้โดยไม่ตอ้ งรอให้ผเู้ สี ยหายหรื อผูต้ อ้ งหาร้องขอ และจะดาเนินการ
ควบคู่แต่แยกจากการพิจารณาสั่งฟ้ องศาลตามปกติ
- การแต่ งตั้งผู้ไกล่ เกลี่ย
เมื่อสานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายช่วยเหลือทางกฎหมาย สคช. หรื อ อจ.สคช. ได้รับหนังสื อแจ้งให้
มอบหมายพนักงานอัยการคนหนึ่ งหรื อหลายคนที่รับผิดชอบงานคุม้ ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนรับผิดชอบเป็ นเจ้าของเรื่ อง (ข้อ 10)
- ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บัติ
พนักงานอัยการเจ้าของเรื่ องต้องแจ้งผูเ้ สี ยหายและผูต้ อ้ งหาภายใน 5 วันทาการ ให้มาพบหรื อส่ ง
ผูแ้ ทนมาพบตามวันเวลาที่นดั หมายซึ่ งวันดังกล่าวต้องกาหนดขึ้นไม่เกิน 15 วันนับแต่วนั ที่ออกหนังสื อ หาก
มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งขอเลื่อนนัดและมีเหตุผลอันสมควรให้เลื่อนเวลานั ดออกไปได้ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั นัด
ครั้งแรกหรื อเลื่อนตามเห็นสมควร แต่หากคู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่มาตามนัดหมายโดยไม่แจ้งเหตุขดั ข้อง
ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อไม่สามารถติดตามตัวได้ ให้พนักงานอัยการเจ้าของเรื่ องเสนออัยการพิเศษฝ่ าย
ช่วยเหลือทางกฎหมาย หรื อ อจ.สคช. เพื่อเสนออัยการจังหวัดพิจารณาสั่งยุติกระบวนการ แล้วแจ้งให้อธิ บดี
อัยการ สคช. หรื ออธิบดีอยั การภาคทราบ (ข้อ 10-12)
ก่อนเริ่ มกระบวนการ พนักงานผูไ้ กล่เกลี่ ยต้องแจ้งให้ผเู ้ สี ยหายและผูต้ อ้ งหาทราบว่าแต่ละฝ่ ายมี
สิ ทธิ เลือกว่าจะเข้าร่ วมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทหรื อไม่ก็ได้ และมีสิทธิ ให้บุคคลที่ไว้วางใจเข้า
รับฟั งได้ฝ่ายละไม่เกิ น 2 คน รวมถึ งแจ้งว่าผลทางกฎหมายของกระบวนการ ข้อเสนอ ข้อผ่อนผัน หรื อคา
ชี้ แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งในชั้นไกล่เกลี่ยจะเก็บเป็ นความลับ ไม่มีสิทธิ ใช้อา้ งอิงไม่วา่ กรณี ใดๆ ไม่ผกู มัดให้
ต้องปฏิบตั ิตาม และหากไม่สามารถตกลงกันได้จะไม่มีผลต่อการพิจารณาความเห็นและคาสั่งของพนักงาน
อัยการ (ข้อ 14)
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เมื่อเริ่ มกระบวนการ ให้พนักงานอัยการรับฟังข้อพิพาททีละฝ่ าย แต่หา้ มรับฟังและซักถามข้อเท็จ
จริ งในส่ วนที่เกี่ ยวกับรายละเอียดหรื อพฤติการณ์ ในการกระทาผิดหรื อข้อเท็จจริ งที่เป็ นสาระสาคัญของคดี
ในขณะที่คู่พิพาทอีกฝ่ ายหนึ่ งอยูร่ ่ วมฟั งด้วย นอกจากนี้ พนักงานอัยการเจ้าของเรื่ องจะต้องดาเนินการด้วย
ความเที่ยงธรรมและเป็ นกลาง และต้องไม่กระทาการใดที่เป็ นการชักจูง ให้คามัน่ สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง
หรื อโดยมิชอบ เพื่อให้คู่พิพาทยินยอมในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท รวมถึงห้ามวินิจฉัยว่าคู่พิพาท
ฝ่ ายใดผิดฝ่ ายใดถูก (ข้อ6, 15, 16)
3.1.5 ศาล
สาหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาล หากเป็ นคดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งกาหนดว่าศาลมีอานาจสั่งให้คู่ความมาศาลด้วยตนเองหากเห็นว่ามีโอกาสจะเกิ ดความตกลงหรื อ
การประนี ประนอมยอมความ นอกจากนี้ ให้ศาลมีอานาจที่จะไกล่เกลี่ ยให้คู่ความไม่ว่าการพิจารณาคดี จะ
ดาเนินการไปแล้วเพียงใดก็ตาม
ทั้งนี้ เมื่อคู่ความฝ่ ายหนึ่งร้องขอหรื อเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้ดาเนินการเป็ นการลับเฉพาะต่อหน้า
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรื อทุกฝ่ ายโดยจะมี ทนายความอยู่ดว้ ยหรื อไม่ก็ได้ นอกจากนี้ อาจแต่งตั้งบุคคลหรื อคณะ
บุคคลเป็ นผูป้ ระนีประนอมเพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ประนี ประนอมกัน (มาตรา 19-20
ทวิ)
ส่ วนคดี อาญานั้น พบว่า ไม่ มี ก ารก าหนดช่ องทางไว้อย่า งเป็ นระบบ แต่ ใ นทางปฏิ บ ตั ิ คู่ ค วามที่
สามารถตกลงกัน ผ่า นการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิ พ าทคดี อาญาในความผิ ดต่ อส่ ว นตัว สามารถใช้ ช่ องทางตาม
ประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญาได้แก่ ก ารยอมความหรื อถอนฟ้ องก่ อนคดี ถึ ง ที่ สิ้ นสุ ด ซึ่ ง เมื่ อ
ดาเนินการดังกล่าวไปแล้ว คู่พิพาทก็จะเสี ยสิ ทธิ ในการดาเนิ นกระบวนพิจารณาในชั้นศาล(มาตรา 35 และ
39)
ในปั จจุบนั กฎหมายฉบับสาคัญที่ กาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการการไกล่เกลี่ ยของศาล
ยุติธรรม ได้แก่ (1) ข้อกาหนดของประธานศาลฎี กาว่าด้วยการไกล่ เกลี่ ย พ.ศ.2554 และ (2) ระเบียบ
คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2544 ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะมุ่งทบทวนเนื้ อหา
ของข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 เท่านั้น เนื่ องจากกฎหมายทั้งสองฉบับมี
เนื้ อหาเหมือนกันเกือบทั้งหมด แต่ขอ้ กาหนดฉบับดังกล่าวเป็ นกฎหมายที่ใหม่กว่าและมีการขยายความใน
ประเด็นต่างๆ ไว้โดยละเอียด
ก่ อนจะอธิ บ ายเนื้ อเรื่ องหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพ าท ในเบื้ องต้นต้องกล่ า วก่ อนว่า
ข้อกาหนดของประธานศาลฎี กาว่าด้วยการไกล่เกลี่ ย พ.ศ.2554 ซึ่ งอ้างอิงอานาจตามมาตรา 20 ทวิ แห่ ง
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้กาหนดเกี่ ยวกับโครงสร้างการบริ หารจัดการโดยให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ไกล่เกลี่ ยประจาศาลเพื่อดาเนิ นงานและส่ งเสริ มสนับสนุ นการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทให้คาแนะนาหรื อ
ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์แก่คู่ความ ทนายความ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องเกี่ยวโดยผูร้ ับผิดชอบราชการศาลอาจประกาศ
กาหนดประเภทของคดีที่ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาลเชิญชวนคู่ความเข้าร่ วมกระบวนการก็ได้
นอกจากนี้ ให้ผูร้ ั บ ผิดชอบราชการศาล 2แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ หารงานไกล่ เกลี่ ย ประจาศาล
ประกอบด้วยบุคคลจากข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรมจานวน 5 ถึ ง9 คน ทาหน้าที่เสนอแนะให้
คาปรึ กษาเชิ งนโยบายและกาหนดแผนเสนอต่อผูร้ ับผิดชอบราชการศาล ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงาน
วิเคราะห์ปัญหา และ ให้ขอ้ เสนอแนะและความเห็ นเกี่ ยวกับการแก้ไขปรับปรุ งปั ญหาหรื อการดาเนิ นงาน
(ข้อ 7, 62, 65, 66)
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่
เกลี่ย พ.ศ.2554 ได้กาหนดรายละเอียดไว้ดงั นี้
- การเข้ าสู่กระบวนการ
การไกล่เกลี่ยในชั้นศาลจะเกิดขึ้นเมื่อผูร้ ับผิดชอบราชการศาลหรื อองค์คณะผูพ้ ิพากษาเห็นสมควร
หรื อคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งร้องขอแล้วฝ่ ายที่เหลือตกลงด้วย
ในกรณี ที่คู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งต้องการร้ องขอเข้าสู่ กระบวนการ ให้แจ้งต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยประจา
ศาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบถามความประสงค์ของคู่ความฝ่ ายอื่น หากทุกฝ่ ายประสงค์เช่นเดียวกันให้รายงาน
ให้องค์คณะผูพ้ ิพากษาหรื อผูร้ ับผิดชอบราชการศาลทราบแล้วให้เจ้าหน้าที่ เริ่ มดาเนิ นการ อีกวิธีหนึ่ งคือ
คู่ ค วามสามารถแถลงความประสงค์ต่อองค์ค ณะผูพ้ ิ พ ากษาระหว่า งการพิ จารณาคดี แล้ว ให้องค์คณะผู้
พิพากษาสอบถามคู่ความฝ่ ายอื่น หากทุกฝ่ ายประสงค์เช่ นเดี ยวกันและองค์คณะผูพ้ ิพากษาเห็นสมควร ให้
ดาเนิ นการไกล่ เ กลี่ ย ข้อพิ พ าทเองหรื อมี ค าสั่ ง ให้ศู น ย์ไ กล่ เกลี่ ย ประจ าศาลดาเนิ นการ ทั้ง นี้ องค์ค ณะผู ้
พิพากษาอาจกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขการดาเนินการก็ได้ (ข้อ 6-10)
- การแต่ งตั้งผู้ประนีประนอม (ผู้ไกล่ เกลี่ย)
องค์คณะผูพ้ ิพากษาอาจทาการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง หรื อมอบหมายให้ผพู ้ ิพากษาคนหนึ่ งหรื อหลาย
คนในองค์ค ณะด าเนิ น การ นอกจากนี้ ผูร้ ั บ ผิด ชอบราชการศาลหรื อ องค์ค ณะผูพ้ ิ พ ากษาอาจแต่ ง ตั้ง ผู ้
ประนี ประนอมเพื่อช่ วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท โดยการแต่งตั้งจะต้องคานึ งถึงความเหมาะสม
และความพอใจของคู่ความเท่าที่จะกระทาได้
2

ผูร้ ับผิดชอบราชการศาล หมายถึง ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผพู ้ ิพากษาศาล
ชั้นต้น ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล ผูท้ าการแทน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวให้ดาเนินการตามข้อกาหนดนี้
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นข้าราชการฝ่ ายตุ ลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ หรื อ
ลูกจ้างของสานักงานศาลยุติธรรมที่รับราชการในศาลอื่น จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผูน้ ้ นั
และได้รับความเห็ นชอบจากผูร้ ั บผิดชอบราชการศาลที่ ผูน้ ้ นั รั บราชการอยู่ นอกจากนี้ หากผูท้ ี่ได้รับการ
แต่งตั้งไม่ใช้ผขู ้ ้ ึนทะเบียนเป็ นผูป้ ระนีประนอม จะต้องขอให้คู่ความยินยอมและตกลงที่จะรับผิดชอบค่าป่ วย
การและค่าใช้จ่ายของบุคคลนั้น (ข้อ 11-15)
นอกจากนี้ ศาลเจ้าของคดี อาจแต่งตั้งให้ศาลอื่นดาเนิ นการไกล่เกลี่ยแทนได้หากศาลนั้นยินยอม ใน
กรณี เช่นนี้ผพู ้ ิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งอาจได้รับมอบหมายให้เป็ นองค์คณะผูพ้ ิพากษาที่มีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดี ส่ งผลให้สามารถพิพากษาตามสัญญาประนี ประนอมยอมความได้โดยไม่ตอ้ งส่ งเรื่ องกลับให้
ศาลเจ้าของคดีอีกครั้ง (ข้อ 17-18)
เมื่อการแต่งตั้งเสร็ จสิ้ น ผูป้ ระนีประนอมจะต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งที่อาจเป็ นสาเหตุอนั ควรสงสัยถึ ง
ความเป็ นกลางให้คู่ความทราบ หากคู่ความเห็นต้องการคัดค้านให้แจ้งเหตุแห่ งการคัดค้านต่อผูร้ ับผิดชอบ
ราชการศาลหรื อองค์คณะผูพ้ ิพากษาที่แต่งตั้งผูป้ ระนี ประนอมทราบก่อนเริ่ มกระบวนการหรื อภายใน 7 วัน
นับแต่ทราบข้อเท็จจริ งแต่ตอ้ งกระทาก่อนกระบวนการสิ้ นสุ ดลง หลังจากนั้นให้ผรู้ ับผิดชอบราชการหรื อ
องค์ ค ณะผู ้พิ พ ากษาที่ แ ต่ ง ตั้ง ผู ้ป ระนี ป ระนอมพิ จ ารณาแล้ ว มี ค าสั่ ง ตามที่ เ ห็ น สมควรทั้ง นี้ หากผู้
ประนีประนอมเลือกถอนตัวเองจะไม่ถือเป็ นการยอมรับข้อเท็จจริ งที่คู่ความยกขึ้นมาคัดค้าน (ข้อ 19-23)
- ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บัติ
คู่ความที่เป็ นบุ คคลธรรมมีหน้าที่เข้าร่ วมกระบวนการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทด้วยตนเองเว้นแต่มีเหตุ
สุ ดวิสัยหรื อจาเป็ น สาหรับแนวทางการดาเนิ นการให้เป็ นตามที่คู่ความตกลงกันไว้ หากไม่ได้ตกลงให้ผู ้
ประนีประนอมกาหนดขั้นตอนหรื อแนวทางตามที่เห็นสมควรโดยคานึงถึงพฤติการณ์แห่ งคดี ความประสงค์
ของคู่ ค วาม ความเป็ นธรรม และความรวดเร็ ว ก่ อนเริ่ ม กระบวนการให้ผูป้ ระนี ป ระนอมแจ้ง คู่ ค วามว่า
ข้อเสนอและคาแถลงเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งในการไกล่เกลี่ ยจะเก็บเป็ นความลับ ไม่มีสิทธิ นาไปอ้างอิงไม่ว่า
กรณี ใดๆ ไม่ผกู มัด และหากไม่สามารถตกลงกันได้จะไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีของศาล (ข้อ 25-27)
ในการดาเนิ นการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทผูป้ ระนี ประนอมสามารถให้คู่ความเสนอข้อเท็จจริ ง ข้อมูล
เบื้องต้นหรื อข้อเสนอ และอาจให้มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลดังกล่าวระหว่างคู่ความ ทั้งนี้ คู่ความมีสิทธิ ขอให้
ดาเนิ น การดัง กล่ า วเช่ นกัน แต่ ผูป้ ระนี ป ระนอมจะอนุ ญ าตหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ในส่ วนการประชุ ม ไกล่ เ กลี่ ย ผู้
ประนี ป ระนอมอาจอนุ ญาตให้เ ข้า ประชุ ม เฉพาะคู่ ค วาม ตัวแทน ทนายความ ที่ ป รึ ก ษา หรื อบุ ค คลที่ ผู ้
ประนีประนอมอนุญาต ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทุกฝ่ ายแต่ตอ้ งแจ้งการดาเนินการให้คู่ความที่มิได้เข้าร่ วมทราบ
แต่ห้ามเปิ ดเผยสาระสาคัญของข้อมูลในส่ วนที่คู่ความผูใ้ ห้ขอ้ มูลระบุวา่ เป็ นความลับ ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้มีการ
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เปิ ดเผยหรื อบันทึกรายละเอียดของการไกล่เกลี่ ยยกเว้นคู่ความยินยอม รวมถึ งห้ามนาความลับเกี่ ยวกับการ
ดาเนิ นการไปอ้างอิ งหรื อสื บพยานในกระบวนการอนุ ญาโตตุ ลาการหรื อศาลเว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยเพื่ อ
ปฏิบตั ิหรื อบังคับให้เป็ นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (ข้อ 29-31, 37-38)
กระบวนการไกล่เกลี่ยจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อคู่ความสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการถอนฟ้ องมีการ
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ประสงค์ดาเนินการต่อ ไม่สามารถระงับ
ข้อพิ พาทได้ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด หรื อ ผูป้ ระนี ประนอมผูร้ ั บผิดชอบราชการศาลหรื อองค์คณะผู้
พิพากษาที่แต่งตั้งเห็นว่าการดาเนินการต่อไปไม่เป็ นประโยชน์แก่คดี (ข้อ 35)
ส าหรั บ คดี ใ นชั้นอุ ท ธรณ์ และฎี ก า คู่ ค วามสามารถเข้า สู่ ก ระบวนการตามที่ ก ล่ า วมาทั้ง หมดได้
เช่นกัน โดยสามารถยืน่ ความประสงค์ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาลนั้นๆ หรื อศาลก่อนหน้าที่พิพากษาคดีก็ได้
โดยผูร้ ับผิดชอบราชการศาลอุทธรณ์ หรื อฎี ก าสามารถมี คาสั่งให้ดาเนิ นการได้โดยไม่ต้องรอสานวนค า
พิพากษาหรื อคาสัง่ ทั้งนี้ หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดาเนินโดยศาลก่อนหน้าที่พิพากษาคดี ศาลอุทธรณ์หรื อ
ศาลฎี กาอาจแต่งตั้งผูป้ ระนี ประนอมเองหรื อมอบหมายให้ผรู ้ ับผิดชอบราชการศาลนั้นๆ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งจาก
บัญชี รายชื่ อที่ศาลอุทธรณ์หรื อฎีกาจัดทา ขึ้ น แต่หากไม่ได้จดั ทาไว้หรื อบุคคลในบัญชี รายชื่ อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อของศาลที่ได้รับมอบหมาย (ข้อ 44-46, 49)
- กรอบระยะเวลาดาเนินการ
ให้ผรู้ ับผิดชอบราชการศาลหรื อองค์คณะผูพ้ ิพากษาที่เป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูไ้ กล่เกลี่ยกาหนดระยะเวลาการ
ไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทแต่ให้ขยายเวลาได้หากเห็นสมควรหรื อผูไ้ กล่เกลี่ยร้องขอว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อคู่ความ
และไม่ได้ทาให้การพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้าเกินสมควร นอกจากนี้ กฎหมายยังกาหนดให้ผปู ้ ระนี ประนอม
มีหน้าที่แจ้งให้ผรู้ ับผิดชอบราชการศาลหรื อองค์คณะผูพ้ ิพากษาทราบและพิจารณาหากพบว่าคู่ความฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ งดาเนิ นการในลักษณะประวิงเวลาให้ชกั ช้า และหากศาลเห็ นว่าการดาเนิ นการต่อไปจะทาให้การ
พิจารณาคดีล่าช้าเกินสมควร ก็อาจสัง่ ให้ดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปพร้อมกันก็ได้(ข้อ 10, 16, 33)
- การจัดทาทะเบียนผู้ประนีประนอม
ข้อกาหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 กาหนดให้เลขาธิ การสานักงานศาล
ยุติธรรมจัดทาทะเบียนผูป้ ระนี ประนอมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดคุ ณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เช่ น มีอายุไม่ต่ ากว่า 30ปี บริ บูรณ์ เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี และมี ประสบการณ์ ในการ
ทางานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมี ประสบการณ์ ปฏิ บตั ิงานด้านการไกล่เกลี่ ยในศาลหรื อในสานักระงับข้อ
พิพาทไม่นอ้ ยกว่า 10 คดี (ข้อ 50-51)
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ส าหรั บ กระบวนการจัด ท า ให้ ผูข้ ้อ ขึ้ น ทะเบี ย นยื่ น ค าขอขึ้ น ทะเบี ย นและเอกสารหลัก ฐานต่ อ
ผูอ้ านวยการประจาศาลยุติธรรมหรื อผูอ้ านวยการประจาสานักงานประจาศาลยุติธรรม เมื่อตรวจสอบเสร็ จ
ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารงานไกล่เกลี่ยประจาศาลเพื่อพิจารณากลัน่ กรองและทาความเห็นเบื้องต้น
เสนอต่อผูร้ ั บผิดชอบราชการศาลพิจารณา หลังจากนั้นให้รวบรวมรายชื่ อผูท้ ี่เห็ นควรได้รับการเสนอชื่ อ
จัดส่ งไปยังสานักระงับข้อพิพาท แล้วให้ผอู้ านวยการสานักระงับข้อพิพาทตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ต่างๆ พร้ อมทั้งทาความเห็นเบื้องต้นเสนอเลขาธิ การสานักงานศาลยุติธรรมเพื่อใช้ดุลพินิจพิจารณาให้หรื อ
ไม่ให้ข้ ึนทะเบียน (ข้อ52-54)
ทะเบียนผูป้ ระนีประนอมสิ้ นผลลงทุก 2 ปี โดยไม่คานึงว่าผูม้ ีชื่อในทะเบียนได้รับการขึ้นทะเบียน ณ
เวลาใดแต่การสิ้ นผลนี้ไม่กระทบถึงการแต่งตั้งผูป้ ระนีประนอมในคดีที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว(ข้อ 55)
นอกจากทะเบียนผูป้ ระนี ประนอมแล้ว ข้อกาหนดของประธานศาลฎี กาว่าด้วยการไกล่เกลี่ ย พ.ศ.
2554 ยัง เปิ ดให้ผูร้ ั บ ผิดชอบราชการศาลสามารถใช้ดุล พิ นิ จโดยผ่า นความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารงานไกล่เกลี่ยประจาศาลในการจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะทาหน้าที่ผปู้ ระนีประนอม โดย
บุคคลในรายชื่ อไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูป้ ระนี ประนอมที่ ข้ ึ นทะเบี ยน ต้องมี จานวนไม่เกิ น 4 เท่าของกรอบ
อัตรากาลังผูป้ ระนี ประนอมของศาลใช้เกณฑ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนผู ้
ประนี ป ระนอม และให้ผูร้ ั บ ผิดชอบราชการศาลเป็ นผูต้ รวจสอบประวัติแ ละความประพฤติ ตามความ
เหมาะสม
บัญชีรายชื่อข้างต้นมีวาระ 1 ปี แต่เมื่อครบวาระจะไม่กระทบถึงการแต่งตั้งผูป้ ระนี ประนอมในคดีที่
ได้ดาเนินการไปแล้ว (ข้อ 57-58)
3.2 การทาให้ ผลลัพธ์ ข้อตกลงจากการไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาทมีผลผูกพันทางกฎหมาย
ในกรณี ที่คู่ พิพาทสามารถตกลงกันได้ผ่านกระบวนการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พาทไม่ ว่า จะภายในหรื อ
ภายนอกศาล คู่พิพาทสามารถทาให้ขอ้ ตกลงมีผลผูกพันทางกฎหมายได้ดงั นี้
3.2.1 ข้ อพิพาททางแพ่ง
ในกรณี ขอ้ พิพาททางแพ่ง หากคู่พิพาทตกลงกันได้ให้จดั ทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ3ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 850-852 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์หากการตกลงกันเกิดขึ้นหลังมีการ

3

ในทางกฎหมาย สัญญาประนีประนอมยอมความจะต้องมีเนื้อหาว่าด้วยการผ่อนผันให้แก่กนั เพื่อมุ่งระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
หรื อเตรี ยมไว้ล่วงหน้าสาหรับข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้น หากไม่มีเนื้อหาว่าด้วยการผ่อนผันและการแสดงเจตนาระงับข้อ
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ฟ้ องร้องเป็ นคดีความในศาล ให้โจทย์ยื่นคาบอกกล่าวถอนฟ้ องเป็ นหนังสื อต่อศาล และให้ศาลพิจารณาว่า
สัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่ความจัดทามีเนื้อความขัดต่อหลักกฎหมายหรื อไม่หากไม่ขดั ให้พิพากษา
ตามเนื้อความในสัญญาดังกล่าว(มาตรา 175 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง)
ผลจากการจัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความจะผูกพันคู่พิพาท ถ้าภายหลังฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ทา
ตามหากเป็ นสัญญาที่ ยงั ไม่เคยเสนอให้ศาลพิพากษาตามเนื้ อความ ให้ฝ่ายที่เสี ยหายฟ้ องร้ องต่อศาลเพื่อ
ขอให้ศาลพิจารณาว่าสัญญามีเนื้ อความขัดต่อหลักกฎหมายหรื อไม่ หากไม่ให้มีคาสั่งบังคับใช้สัญญา แต่ใน
กรณี ที่เป็ นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลได้พิพากษาตามเนื้ อหาไปแล้ว ฝ่ ายผูเ้ สี ยหายสามารถบังคับ
ใช้สัญญาได้โดยไม่ตอ้ งฟ้ องร้องต่อศาลอีกครั้ง
ทั้งนี้ สัญญาประนี ประนอมยอมความมีอายุความในการฟ้ องร้องเพื่อบังคับตามสัญญา 10 ปี ไม่ว่า
ข้อพิพาทอันเป็ นที่มาของสัญญาจะเกี่ ยวข้องกับมูลความผิดที่มีอายุความเท่าใดก็ตาม(มาตรา 193/32 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์)
3.2.2 ข้ อพิพาททางอาญาในความผิดต่ อส่ วนตัว
สาหรับข้อพิพาททางอาญาในความผิดต่อส่ วนตัว คู่พิพาทสามารถระงับข้อพิพาทได้ผา่ นการแสดง
พฤติการณ์ การถอนคาร้องทุกข์ในชั้นพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการหรื อ การยอมความหรื อถอน
ฟ้ องในชั้นศาลก่ อนคดี ถึ ง ที่ สุ ด 4 ในเวลาใดก็ ไ ด้ การดาเนิ นการเหล่ า นี้ จะส่ ง ผลให้สิ ท ธิ ใ นการฟ้ องร้ อง
คดีอาญาต่อศาลระงับไป (มาตรา35, 39 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) หากภายหลังฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ งไม่กระทาตามที่ตกลงกันไว้ ฝ่ ายที่เสี ยหายจะมีสิทธิ ฟ้องร้ องเป็ นคดี แพ่งเพื่อเรี ยกค่าเสี ยหายตามที่
เห็นสมควรหรื อเคยตกลงกันไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้กาหนดให้คู่ความต้องจัดทาหนังสื อสัญญาประนี ประนอมยอมความเหมือน
กรณี ขอ้ พิพาททางแพ่ง
3.2.3 ข้ อพิพาททางแพ่งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับคดีอาญา
ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหมายถึงกรณี ที่การกระทาผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นได้สร้าง
ความเสี ยหายที่ทาให้ผกู้ ระทาผิดต้องรับผิดทางแพ่งด้วย ในกรณี เช่นนี้ ในทางกฎหมายจะแยกการดาเนิ นการ
และความรับผิดทางแพ่งกับอาญาออกจากกันโดยเด็ดขาดดังนั้นการระงับข้อพิพาทจึงต้องแยกดาเนิ นการ
พิพาทเช่นที่กล่าวไปจะไม่นบั เป็ นสัญญาประนีประนอมยอมความแม้จะมีการระบุชื่อไว้เช่นนั้นก็ตาม (นพพร โพธิรังสิ ยากร
2552,น.35-39)
4
‘คดีถึงที่สุด’ หมายถึงคู่พิพาทไม่สามารถอุทธรณ์หรื อฎีกาได้อีกต่อไป ในกรณี ที่ศาลชั้นต้นหรื อศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษา
แต่มีการยืน่ หรื อยังไม่เลยกาหนดเวลายืน่ อุทธรณ์หรื อยืน่ ฎีกาจะไม่ถือว่าคดีถึงที่สุด
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ระหว่างการทาสัญญาประนี ประนอมเพื่อยุติขอ้ พิพาททางแพ่ง กับการยอมความในกรณี ขอ้ พิพาททางอาญา
โดยผลสาเร็ จทางใดทางหนึ่ งจะไม่ส่งผลให้สิทธิ ในการฟ้ องร้องดาเนินการอีกทางหนึ่งหมดไปด้วย อย่างไร
ก็ตามคู่พิพาทสามารถจัดทาสัญญาประนี ประนอมแล้วระบุในเนื้ อหาว่าให้มีการระงับข้อพิพาทหรื อคดี ท้ งั
ทางแพ่งและทางอาญาก็ได้
4. ประเมินกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทในประเทศไทย
เนื้อหาในส่ วนนี้มุ่งประเมินกระบวนการไกล่เกลี่ยในประเทศไทยทั้งในแง่ความพึงพอใจของผูท้ ี่เข้า
สู่ กระบวนการต้นทุนของกระบวนการและความสามารถในการแบ่งเบาภาระคดีจากศาล
4.1 ความพึงพอใจ
ในปี พ.ศ. 2553 นางกมลวรรณ ตันเรื องศรี ได้ทาการแจกแบบสอบถามสารวจความพึงพอใจของ
คู่ความหรื อทนายความที่เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทในชั้นศาล จานวน 100 คนแบ่งเป็ นผูเ้ ข้าสู่
กระบวนการในศาลอาญา 30 คน ศาลแพ่ง 40 คน และศาลแขวงพระนครเหนือ 30 คน โดยไม่จากัดประเภท
คดี (ผูต้ อบแบบสอบถามระบุวา่ มีคดีแพ่ง 62 คน คดีอาญา 32 คน และ คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญา 6 คน)
แล้วทาการวิเคราะห์วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับใดระหว่างพึงพอใจน้อย ปานกลาง และ
มาก
จากการศึกษาได้ผลสรุ ปว่าผูเ้ ข้ารับบริ การพึงพอใจมากในทุกด้านกล่าวคือ
- ในด้านวิธีการและกระบวนการไกล่เกลี่ย ผูเ้ ข้าสู่ กระบวนการพึงพอใจมากเนื่องจากศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทประจาศาลมีความน่าเชื่ อถือ สามารถรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคู่ความ มีความรวดเร็ ว
และประหยัด ไม่ทาให้เกิดความรู ้สึกแพ้-ชนะ ไม่เกิดการประวิงเวลา และทาให้เกิดความเป็ นกันเองระหว่าง
คู่ความได้อย่างรวดเร็ ว
- ในด้านผลลัพธ์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผูเ้ ข้าสู่ กระบวนการพึงพอใจมากเนื่องจากเห็นว่าทา
ให้คดีสามารถตกลงกันได้เร็ วขึ้นกว่าการให้ศาลสื บพยานและพิพากษา และยุติได้โดยเร็ วโดยไม่มีฝ่ายใดเป็ น
ผูแ้ พ้หรื อผูช้ นะ
- ในด้านระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผูเ้ ข้าสู่ กระบวนการพึงพอใจมากเนื่องจากสามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็ จได้ก่อนถึงวันนัดสื บพยาน มีการนัดหมายคู่ความและผูเ้ กี่ยวข้องที่ไม่กระชั้นชิ ด และ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
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- ในด้านการบริ การ ผูเ้ ข้าสู่ กระบวนการพึงพอใจมากเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทาให้เกิด
ความเป็ นกัน เอง สะดวก และรวดเร็ ว ผูไ้ กล่ เ กลี่ ย ให้ ค าแนะน าและรั บ รู ้ ข้ นั ตอนเป็ นอย่ า งดี ก่ อ นเริ่ ม
กระบวนการ ให้ สิ ท ธิ คู่ ค วามสามารถเลื อ กผู ้ไ กล่ เ กลี่ ย เอง และศู น ย์ไ กล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทประจ าศาล
ประชาสัมพันธ์ให้คู่ความได้รับรู ้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
- ในด้านผูไ้ กล่เกลี่ยผูเ้ ข้าสู่ กระบวนการพึงพอใจมากเนื่องจากเห็นว่าผูไ้ กล่เกลี่ยมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ มีส่วนทาให้การไกล่เกลี่ยสาเร็ จ มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีมีบทบาทในไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทให้สาเร็ จ ให้ความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องสามารถขอคาแนะนาหรื อปรึ กษาได้โดยตรงและ
ได้รับความสะดวกเป็ นกันเอง
- ในด้านสถานที่ ผูเ้ ข้าสู่ กระบวนการพึงพอใจมากเนื่องจากมีบรรยากาศหรื อสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
อ านวยต่ อ การไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท ทุ ก ฝ่ ายมี ที่ นั่ง และไม่ เ ป็ นทางการมากเกิ น ไป เป็ นสั ด ส่ ว นผู ้ค นไม่
พลุกพล่าน ทาให้รู้สึกอบอุ่น ไม่สร้างความหวาดกลัวหรื อวิตกกังวล และเพียงพอต่อปริ มาณคดี
- ในด้านจานวนคดี ผูเ้ ข้าสู่ กระบวนการพึงพอใจมากเนื่องจากมีการควบคุมจานวนคดีที่เข้าสู่
กระบวนการให้มีเพียงพอต่อกาลังของผูไ้ กล่เกลี่ย และไม่จากัดประเภทคดี (กมลวรรณ ตันเรื องศรี 2553,น.
56, 65,89-90)
ในท านองเดี ย วกัน วินัย อาจคงหาญ และคณะได้ ท าการส ารวจกลุ่ ม ตัวอย่า งประชาชนที่ เข้า สู่
กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทในศาลแพ่ ง ศาลจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ศาลจัง หวัด ชลบุ รี ศาลจัง หวัด
อุบลราชธานี และศาลจังหวัดเชียงรายจานวน 421 คนแล้วพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง
ใน (1) ด้านการให้บริ การ โดยเฉพาะเรื่ องสถานที่ต้ งั ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจาศาล ความรวดเร็ วใน
การนัดหมาย และการให้คาชี้แจง (2) ด้านกระบวนการและผลของการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะการที่ผไู ้ กล่เกลี่ย
เปิ ดโอกาสให้ คู่ พิ พ าทได้ อ ธิ บ ายชี้ แจงข้อ เท็ จ จริ งเพิ่ ม เติ ม มี ก ารอธิ บ ายและชี้ แจงข้อ เท็ จ จริ งอย่ า ง
ตรงไปตรงมา และผูไ้ กล่ เกลี่ ย มี การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนดาเนิ นการ และ (3) ด้านผูป้ ระนี ประนอม
โดยเฉพาะการที่ผไู ้ กล่เกลี่ยมีวฒ
ุ ิภาวะ ความเชี่ยวชาญ และคุณลักษณะทัว่ ไป เช่น เป็ นผูฟ้ ังที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นกลาง มีอารมณ์ขนั เป็ นต้น (วินยั อาจคงหาญ และคณะ2550,น.19, 21, 42)
4.2 ต้ นทุนของกระบวนการ
จากการศึกษาของวินัย อาจคงหาญ และคณะ พบว่ากระบวนการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทในชั้นศาลมี
ความคุม้ ค่าด้านเวลาอย่างชัดเจน เห็นได้จากสถิติในปี พ.ศ.2548 ที่ช้ ี วา่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในใช้
ชั้นศาลใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนต่อหนึ่งคดี ในขณะที่กระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาลใช้ระยะเวลาเฉลี่ย
20

ประมาณ 11 เดือนต่อหนึ่ งคดี การประหยัดเวลาดังกล่าวส่ งผลให้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีแพ่งของศาล
ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่ องทุกปี นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 49.5และ 34
ยังระบุวา่ สามารถไกล่เกลี่ยคดีได้สาเร็ จตั้งแต่การนัดหมายครั้งแรกและครั้งที่สองตามลาดับ
สาหรับความคุม้ ค่าด้านค่าใช้จ่าย พบว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยคดีมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,267 บาท
ต่อคดี ในขณะที่กระบวนพิจารณาคดี แพ่งในชั้นศาลมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยประมาณ 129,888 บาทต่อคดี ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นค่าธรรมเนี ยมศาล (35,796 บาท) และค่าทนายความ (70,617 บาท) ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า
กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทช่ ว ยประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ คู่ ค วามได้ ถึ ง 119,621บาทต่ อ คดี แ ละมี
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดค่าใช้จ่ายสู งกว่าต้นทุนที่ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถึง 11.65
เท่า (วินยั อาจคงหาญ และคณะ2550,น.38-41)
ในส่ วนคดี อาญา สมเกี ย รติ ตั้งกิ จวานิ ชย์ และคณะได้ประมาณการจากแบบจาลองว่าหากมี การ
กาหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลชั้นต้นในคดีอาญาที่ยอมความกันได้สาหรับ 7 ฐานความผิด ได้แก่
ความผิดเกี่ยวกับการค้า เพศ เสรี ภาพและชื่อเสี ยง(แต่ไม่รวมหมิ่นประมาท) ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก ทาให้
เสี ยทรัพย์ และบุกรุ กแล้วสมมติให้สามารถตกลงกันได้ร้อยละ 50 ของคดีที่เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท จะส่ งผลให้ตน้ ทุนเฉลี่ ยที่รัฐต้องแบกรับในคดี ฐานความผิดเหล่ านี้ ลดลงจาก 76,612 บาท เหลื อ
62,593 บาทต่อคดี ที่เข้าสู่ การพิจารณาในศาลชั้นต้นส่ งผลให้ลดต้นทุนที่ เกิ ดในกระบวนการยุติธรรมได้
ประมาณ 520 ล้านบาทต่อปี (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ 2554,น.69)
4.3 ความสามารถในการแบ่ งเบาภาระคดีจากศาล
จากการสารวจพบว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีส่วนสาคัญในการแบ่งเบาภาระคดี จากศาล
อย่างมีนัยยะสาคัญ โดยจากการสารวจสถิ ติคดี ของศาลยุติธรรมระหว่างปี พ.ศ.2544-2547 พบว่าเฉลี่ ยปี
หนึ่งๆ มีคดี ที่พิจารณาในชั้นศาลปี ละ349,012 คดีในจานวนนี้ เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถึงปี ละ
87,379 คดี หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25 ของจานวนคดีที่พิจารณาในชั้นศาลและสามารถไกล่เกลี่ ยสาเร็ จถึงปี ละ
36,690 คดีต่อปี หรื อคิดเป็ นร้อยละ 11 ของจานวนคดีที่พิจารณาในชั้นศาล
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ตารางที่ 1 จานวนคดีที่พิจารณาในชั้ นศาล จานวนคดีที่เข้ าสู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ย และจานวนคดีไกล่ เกลี่ย
สาเร็จในศาลยุติธรรม ระหว่ างปี พ.ศ.2544-2547
2544

2545

2546

2547

เฉลีย่

จานวนคดีที่พิจารณาในชั้นศาล

354,797

313,828

342,443

384,980

349,012

จานวนคดีที่เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ย

59,370

70,853

88,821

130,471

87,379

จานวนคดีไกล่เกลี่ยสาเร็ จ

30,196

29,791

29,791

56,983

36,690

ข้อมูลจาก: วินยั อาจคงหาญ และคณะ 2550 น.70

กล่าวเฉพาะศาลแพ่ง พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2544-2547 มีจานวนคดีที่พิจารณาในชั้นศาลแพ่งเฉลี่ยปี
ละ 24,021 คดี ในจานวนนี้ เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี ละ 2,247 คดี หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9 ของ
จานวนคดีที่พิจารณาในชั้นศาล และไกล่เกลี่ยสาเร็ จถึงปี ละ1,985 คดี หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8 ของจานวนคดีที่
พิจารณาในชั้นศาล
นอกจากนี้ ย งั พบว่าจานวนคดี ที่เข้า สู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาทไม่ว่าในศาลยุติธรรมหรื อ
เฉพาะศาลแพ่งล้วนมีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตารางที่ 2 จานวนคดีพิจารณาในชั้ นศาล จานวนคดีที่เข้ าสู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ย และจานวนคดีไกล่ เกลี่ย
สาเร็จในศาลแพ่งระหว่างปี พ.ศ.2544-2547
2544

2545

2546

2547

เฉลีย่

35,011

26,223

17,677

17,174

24,021

จานวนคดีที่เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ย

391

847

3,678

4,070

2,247

จานวนคดีไกล่เกลี่ยสาเร็ จ

46

769

3,534

3,591

1,985

จานวนคดีที่พิจารณาในชั้นศาล

ข้อมูลจาก: วินยั อาจคงหาญ และคณะ 2550 น.70

ในส่ วนคดีอาญา พบว่าจากจานวนคดีที่เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาล
ชั้นต้นทัว่ ราชอาณาจักรทั้งหมดในปี งบประมาณ 2551 มีถึงร้อยละ 51.41 ของคดี ที่ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นที่
สามารถระงับลงด้วยการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาท(สานักงานกิ จการยุติธรรม 2552 ในสมเกี ยรติ ตั้งกิ จวานิ ชย์
2554,น.69)
จากการสารวจความพึงพอใจ ต้นทุนของกระบวนการ และความสามารถในการแบ่งเบาภาระคดี
จากศาล สามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยบรรลุโจทย์ท้ งั 3 ข้อที่กล่าว
ไปอย่างชัดเจน
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ทั้ง นี้ ผูว้ ิจยั ประเมิ น ผลจากข้อ มู ล เท่ า ที่ สื บ ค้นได้ซ่ ึ ง จะสั ง เกตได้ว่า ทั้ง หมดล้ว นเป็ นข้อมู ล ของ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลทั้งสิ้ น อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ได้แน่นอนว่าหากมีการรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลเข้ามาร่ วมประเมินด้วยข้อมูลจะยิ่งสะท้อน (1)ความ
พึงพอใจที่สูงขึ้นเนื่ องจากคู่พิพาทสามารถบรรลุ ขอ้ ตกลงที่ดีได้ง่ายและเร็ วเพราะความขัดแย้งยังไม่ร้าวลึ ก
(2) ต้นทุนกระบวนการที่ต่าลง เนื่องจากขั้นตอนการดาเนิ นการที่นอ้ ยจะส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาใน
การดาเนินการต่า และ (3) ความสามารถในการแบ่งเบาภาระคดีจากศาลที่สูงขึ้น เนื่องจากการระงับข้อพิพาท
และบรรลุขอ้ ตกลงนอกศาลเท่ากับเป็ นการลดจานวนคดีที่เข้าสู่ ศาล
5. กรณีศึกษากระบวนการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทในประเทศอังกฤษ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลของประเทศอังกฤษมีจุดเด่นสาคัญคือการกาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับ‘ค่าใช้จ่ายที่ชาระแทนผูช้ นะคดี ’ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คู่ความเข้าสู่ กระบวนการ และมีการกาหนด
อัตราค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้มีผมู ้ าทาหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยโดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 การกาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาค่ าใช้ จ่ายชาระแทนเพื่อ สร้ างแรงจูงใจให้ ค่ ูความเข้ าสู่ กระบวนการ
ไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท
ข้อกาหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ชาระแทนผูช้ นะคดี กาหนดว่าในการพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายที่ผแู ้ พ้
คดีตอ้ งชาระแทนผูช้ นะคดีศาลจะต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมและความพยายามในการระงับข้อพิพาทของ
คู่ความตั้งแต่ก่อนและระหว่างการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล
ข้อกาหนดดังกล่าวเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้คู่ความเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท เพราะ
คู่ความจะเกิ ดความตระหนักว่าหากแพ้คดีในท้ายที่สุด แต่ได้พยายามดาเนิ นการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการ
ทางเลื อกซึ่ งรวมถึ งการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาท ก็อาจได้รับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่ ต้องชาระแทนผูช้ นะคดี
ในทางกลับกัน หากชนะคดีแต่ไม่ให้ความร่ วมมือในการเข้าสู่ กระบวนการทั้งที่น่าจะตกลงกันได้ศาลก็อาจ
ลดจานวนค่าใช้จ่ายชาระแทนที่ฝ่ายแพ้คดี ตอ้ งจ่าย เนื่ องจากถื อว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ส่วนหนึ่ งเป็ นต้นทุนที่ผู้
ชนะคดีก่อขึ้นเอง
ประเด็นเรื่ องค่าชาระคดี น้ ี ถือเป็ นเรื่ องใหญ่สาหรับคู่ความ เพราะระบบ ‘The English Rule’ ใน
ประเทศอังกฤษกาหนดให้ผแู ้ พ้คดี ตอ้ งรั บผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายการดาเนิ นคดี ท้ งั หมดให้แก่ ผชู้ นะคดี ซึ่ ง
หลายกรณี พบว่าค่าใช้จ่ายชาระแทนดังกล่าวสู งกว่าจานวนเงินที่คู่ความเรี ยกร้องในคดีอย่างมหาศาล
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ที่ผา่ นมาศาลไทยเองก็มีแนวทางในทานองเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ แนวทางการคืนค่าขึ้น
ศาลให้คู่ความที่ตกลงกันได้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยกาหนดจานวนเงินตามดุลพินิจ เช่น คืนร้อยละ 75
ของค่าขึ้นศาลเป็ นต้น อย่างไรก็ตามการกาหนดแรงจูงใจในลักษณะนี้ เป็ นการกาหนดที่ยึดโยงกับ ‘ผลของ
การไกล่เกลี่ย’ กล่าวคือคู่ความจะได้ผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อตกลงกันได้เท่านั้น แตกต่างจากประเทศอังกฤษที่
ศาลจะพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายชาระแทนโดยดูที่ความพยายามและการให้ความร่ วมมื อของคู่ความใน
กระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์
นอกจากนี้ ที่ ผ่า นมาศาลไทยเองก็ มี แนวทางให้ ผูแ้ พ้ค ดี ช าระค่ าฤชาธรรมเนี ย มแทนผู้ชนะคดี
โดยเฉพาะในส่ วนค่าทนายความ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ จานวนเงิ นที่ ศาลกาหนดมักไม่สัมพันธ์ กบั
ค่าใช้จ่ายจริ ง(สรวิศ ลิ มปรั งษี ไม่ปรากฏปี พิมพ์ น.54-57) จึ งไม่อาจสร้ างแรงจูงใจได้เท่ากรณี ประเทศ
อังกฤษ
5.2 การกาหนดอัตราค่ าตอบแทนเพือ่ สร้ างแรงจูงใจให้ มีผ้ ไู กล่ เกลีย่ มาทาหน้ าทีไ่ กล่เกลีย่ ข้ อพิพาท
ศาลประเทศอังกฤษกาหนดอัตราค่าตอบแทนผูไ้ กล่เกลี่ ยโดยเก็บจากค่าบริ การไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท
ตามสัดส่ วนทุนทรัพย์พิพาท เช่ น หากทุนทรัพย์พิพาทน้อยกว่า5,000 ปอนด์ จะเก็บค่าบริ การ 250 ปอนด์
หรื อหากทุนทรัพย์พิพาทอยูร่ ะหว่าง15,000-50,000 ปอนด์ จะเก็บค่าบริ การ 750 ปอนด์เป็ นต้น การกาหนด
เช่นนี้ ต่างจากในประเทศไทยที่ค่าตอบแทนผูไ้ กล่เกลี่ ยมีลกั ษณะเป็ น ‘สิ นน้ า’ มากกว่าจะเป็ นค่าตอบแทน
จริ งๆ เพราะไม่ได้สัดส่ วนกับภาระงานความเครี ยด และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
การกาหนดค่าบริ การที่ชดั เจนข้างต้น ส่ งผลให้ประเทศอังกฤษสามารถสนับสนุ นให้หน่ วยงานผู ้
ให้บริ การไกล่เกลี่ยภายนอก (Service Providers) เช่ นศูนย์การระงับข้อพิพาทแบบมีประสิ ทธิ ภาพ (Centre
for Effective Dispute Resolution) เข้า มาดาเนิ นงานด้านการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพ าทแทนรั ฐบางส่ วน
(Outsourcing)
นอกจากนี้ ศาลประเทศอังกฤษยังได้กาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการตามสัดส่ วนทุนทรัพย์พิพาท
อีกด้วย โดยหากทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 5,000 ปอนด์ให้ใช้เวลาได้ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง หากทุนทรัพย์พิพาทอยู่
ระหว่าง5,000-15,000 ปอนด์ ให้ใช้เวลาได้ไม่เกิ น 3 ชัว่ โมง และหากทุนทรัพย์พิพาทอยู่ระหว่าง15,00050,000 ปอนด์ ให้ใช้เวลาได้ไม่เกิน 4 ชัว่ โมง
นอกจากนี้ กล่าวได้วา่ การกาหนดต้นทุนค่าตอบแทนและระยะเวลาที่เคร่ งครัดนั้น ส่ วนหนึ่ งเกิดจาก
แนวคิดที่ตอ้ งการให้คู่ความตระหนักว่าต้องใช้บริ การให้คุม้ ค่ากับค่าบริ การที่เสี ยไป
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อย่างไรก็ตาม การที่ ประเทศอังกฤษเรี ยกเก็บค่าบริ การไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทตามสัดส่ วนทุนทรั พย์
พิพาทเช่นที่กล่าวไป ส่ งผลให้คดีที่เข้าสู่ กระบวนการมีแนวโน้มเป็ นคดีที่มีทุนทรัพย์พอสมควร แตกต่างจาก
ประเทศไทยที่ผเู ้ ข้าสู่ กระบวนการไม่ตอ้ งเสี ยค่าตอบแทนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ทาให้สัดส่ วนคดี ที่
เข้าสู่ กระบวนการมักมีทุนทรัพย์อยูใ่ นเขตอานาจของศาลแขวงคือไม่เกิน 300,000 บาท(สรวิศ ลิมปรังษี ไม่
ปรากฏปี พิมพ์, น.58-63)
6. ข้ อเสนอแนะ
แนวทางการยกระดับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเชิงระบบนั้น สามารถทาได้ 4 แนวทาง คือ
(1) การยกระดับในเชิงปริ มาณได้แก่การเพิ่มช่องทาง บุคลากร สถานที่ และงบประมาณให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ (2)การยกระดับในเชิ งคุ ณภาพ ได้แก่การยกระดับความรู ้และทักษะความสามารถของผูไ้ กล่เกลี่ ย
การเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชน และการสร้างระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ (3)การ
กาหนดขอบเขตของประเภทข้อพิ พาทหรื อคดี ที่ส ามารถเข้า สู่ กระบวนการให้เหมาะสม และ (4) การ
พิจารณากาหนดแนวทางการจูงใจหรื อบังคับให้ขอ้ พิพาทหรื อคดีบางประเภทต้องเข้าสู่ กระบวนการไกล่
เกลี่ ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่ กระบวนพิจารณาคดี ในชั้นศาลทั้งนี้ การกาหนดในแนวทางสุ ดท้ายต้องเป็ นการ
กาหนดเท่าที่จาเป็ นและเหมาะสมกับลักษณะคดี อย่างแท้จริ ง มิเช่ นนั้นจะเท่ากับเป็ นการละเมิดหลักความ
สมัครใจในการเข้าสู่ กระบวนการโดยไม่เหมาะสม
จากแนวทางทั้ง 4 ที่กล่าวไป เมื่อพิจารณาบริ บทสภาพการณ์ของประเทศไทย ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ควรมีการลงทุนและสนับสนุนการยกระดับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งในเชิงปริ มาณ
และคุ ณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการเนื่ องจากข้อเท็จจริ งปรากฏว่ากระบวนการดังกล่าวคุ ม้ ค่าในการ
ลงทุน เนื่องจากช่วยประหยัดต้นทุนการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายและเวลา และ
ช่ วยเบี่ยงเบนคดี จากศาลซึ่ งเป็ นช่ องทางที่มีตน้ ทุนการดาเนิ นการสู งกว่ามาก นอกจากนี้ การส่ งเสริ มการ
บรรลุเป้ าประสงค์ร่วมกันระหว่างคู่พิพาทยังช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงแก้ปัญหา
ได้ตรงประเด็นและตรงความต้องการของคู่พิพาทอีกด้วย
2. สร้างระบบการบริ หารจัดการกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลที่มีประสิ ทธิภาพมาก
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ยิง่ ขึ้น ด้วยการจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการมาตรฐานรวมถึงกาหนด‘เจ้าภาพ’ รับผิดชอบให้ชดั เจน เนื่องจาก
ในปั จจุบนั มีหน่วยงานจานวนมากที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็ นของตนทาให้เกิดภาวะ
หลายมาตรฐานและเกิดต้นทุนการดาเนินการที่ซ้ าซ้อน
ตัวอย่างเรื่ องต้นทุนการดาเนิ นการที่ซ้ าซ้อน เช่นในปั จจุบนั พนักงานสอบสวนอยูร่ ะหว่างผลักดัน
กฎหมายเกี่ ยวกับการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทเฉพาะของตน ซึ่ งการผลักดันดังกล่าวจะไม่จาเป็ นเลยหากมีการ
จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการมาตรฐานที่พนักงานสอบสวนสามารถอ้างอิงอานาจไปกาหนดเป็ นกฎระเบียบ
ย่อยเฉพาะที่เหมาะสมกับหน่วยงานของตน และมีหน่วยงานกลางที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้ง
ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3. ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับ
ชุ มชน โดยให้คนในชุ ม ชนมีบ ทบาทสาคัญ และมี แนวทางการดาเนิ นการที่ สอดคล้องกับวิถี ชุมชนอย่า ง
แท้จริ งตามแนวคิดเรื่ องยุติธรรมชุมชน (community Justice)
4. ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาและสร้างแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาแผ่นดิน
(ยอมความไม่ได้) อย่างเป็ นระบบ เพื่อส่ งเสริ มการหันหน้าเข้าหากันเพื่อฟื้ นฟูความสัมพันธ์และความรู ้สึก
ระหว่ า งคู่ ค วาม ทั้ง นี้ ในทางทฤษฎี แนวทางดัง กล่ า วถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนทัศ น์ ใ หญ่ เ รื่ อ ง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice)
5. ควรมีการศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้มาตรการจูงใจหรื อบังคับให้คู่พิพาทต้องเข้าสู่ กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่ กระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาล ในกรณี ขอ้ พิพาททางอาญาในความผิดต่อส่ วน
ตัวบางประเภท เนื่องจากในปั จจุบนั คู่พิพาทจานวนมากอาศัยช่ องทางการฟ้ องร้องคดีเหล่านี้ เป็ นเครื่ องมือ
ในการข่มขู่ต่อรองกันมากกว่าต้องการให้ศาลพิจารณาตัดสิ นคดีความจริ งๆ เช่น การฟ้ องร้องหมิ่นประมาท
เป็ นต้น ดังนั้นแนวทางดังกล่าวจะเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญในการลดภาระคดีอาญาของศาล

26

บรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิง
กมลวรรณ ตันเรื องศรี , 2553. ความพึงพอใจของผู้รับบริ การในการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทในชั้นศาล: ศึกษา
เฉพาะกรณี ศาลอาญา ศาลแพ่ ง และศาลแขวงพระนครเหนื อ . สารนิ พ นธ์ หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหา
บัณฑิตย์ สาขาการบริ หารงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ณพชาติ ธรรมศักดิ์,2550. บทบาทของศาลและปั ญหาในการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทคดีความที่ ขึน้ สู่ ศาล.
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
นพพร โพธิ รังสิ ยากร,2552. ปั ญหาข้ อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ งด้ วยการไกล่ เกลี่ย. เอกสาร
วิชาการส่ วนบุคคลหลักสู ตร ‚ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง (บ.ย.ส.)‛ รุ่ นที่ 12 วิทยาลัยการ
ยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม.
ไม่ปรากฏผูเ้ ขียน, ไม่ปรากฏปี พิมพ์. การระงับข้ อพิพาทด้ วยวิธีการไกล่ เกลี่ย.
วินยั อาจคงหาญ และคณะ, 2550. การประเมินประสิ ทธิ ผลของระบบไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทในศาล. กรุ งเทพฯ:
สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554. นิติศาสตร์ ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย. สนับสนุนการวิจยั
โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
สมภาคย์ ตระการกุลพันธ์ ,2552. ขั้นตอนการไกล่ เกลี่ ยในกระบวนการยุติธรรม. เอกสารวิชาการส่ วนบุ คคล หลักสู ตร
‚ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)‛ รุ่ นที่ 12 วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม.
สรวิศ ลิมปรังษี, ไม่ปรากฏปี พิมพ์. การไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทในศาลประเทศอังกฤษ. เข้าถึงได้จาก
http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=26&&Title=17%20%CD%B9%D8%AD%D2%
E2%B5%B5%D8%C5%D2%A1%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D2%C3%C3%D0%A7%D1%BA%A2
%E9%CD%BE%D4%BE%D2%B7&&page=.(สื บค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2555).
สานักงานกิจการยุติธรรม, 2552. รายงานข้ อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมประจาปี 2547-2551. สานักงาน
กิ จการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมในสมเกี ยรติ ตั้งกิ จวานิ ชย์ และคณะ, 2554. นิ ติศาสตร์ ของระบบ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย. สนับสนุนการวิจยั โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
สุ ทิตา ใจบุญมา, 2552. ปั ญหา อุปสรรคของการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทในชั้นศาล: ศึกษาเฉพาะกรณี ผ้ ู
ประนี ประนอมประจาศาลอาญาในกรุ งเทพมหานคร. สารนิ พนธ์หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริ หารงานยุ ติ ธรรม ภาควิ ช าสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
27

กฎหมาย
- พระราชบัญญัติและพระธรรมนูญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระธรรมนูญศาลหัวเมือง รัตนโกสิ นทรศก 114
พระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสิ นทรศก 115
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2499
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสิ นทรศก 127
- กฎกระทรวง
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
- ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนด
ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบตั ิงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้ น พ.ศ.2530
ข้อบังคับว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล
ระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2544
ระเบียบศาลแพ่งว่าด้วยการไกล่เกลี่ยเพื่อยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ.2537
ระเบียบสานักอัยการสูงสุ ดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ.
2555
ผู้ให้ สัมภาษณ์
นายสรวิศ ลิมปรังษี ผูพ้ ิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎี กา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ.2556

28

