การไกล่เกลีย่ คืออะไร
การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง
โดยที่มีบุคคลที่สามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนา เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือ
ระงับข้อพิพาทให้คู่ความต่อรองกันได้สาเร็จ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล หมายถึง การที่ผู้ไกล่เกลี่ยทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็น
คดี ที่ อ ยู่ ระหว่า งการพิ จ ารณาของศาลตั้ งแต่ศ าลรั บฟ้ อ งจนถึ งก่ อ นมี คาพิพากษาถึ งที่สุ ดให้กั บ
คู่ค วาม เป็ น การช่ วยให้คู่ ค วามทั้ง สองฝ่า ยสามารถบรรลุ ข้ อ ตกลงร่ วมกั น แต่ ผู้ ไกล่ เกลี่ ยไม่ มี
อ านาจในการก าหนดข้ อ ตกลงให้ แ ก่ คู่ ค วามแต่ อ ย่ า งใด โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประนีประนอมยอมความให้จากความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นสาคัญ ดังนั้น ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอาจขอยกเลิกการไกล่เกลี่ยเสียเมื่อใดก็ย่อมได้

ผูไ้ กล่เกลีย่ คือใคร
ผู้ไกล่เกลี่ย หรือบางครั้งเรียกว่า “ผู้ประนีประนอม” ได้แก่ ผู้พิพากษาในศาลต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ผู้
พิพากษาเจ้าของสานวน รวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและ
แต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมประจาศาล โดยผู้พิพากษาหรือบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความสนใจมี
ความพร้อมและสมัครใจที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่ เกลี่ยซึ่งมีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ สามารถให้
ความเป็นธรรมกับคู่ความ ทุกฝ่ายได้ถูกต้องตรงตามความประสงค์ของคู่ความ ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่
คู่ความทุกฝ่ายและเป็นผู้ช่วยทาให้ข้อพิพาททั้งหลายยุติลงอย่างฉันมิตร ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ในการ
ช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงประนีประนอมยอมความกัน ไม่มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทหรือ
คดีระหว่างความแต่อย่างใด ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยในแต่ละคดีความนั้นต้องได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้
ไกล่เกลี่ยคดีนั้นโดยท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอีกครั้งหนึ่ง

คดีหรือข้อพิพาททีส
่ ามารถไกล่เกลีย่ ได้
1. คดีหรือข้อพิพาททางแพ่ง เช่น กู้ยืม ค้าประกัน ซื้อขาย เช่าทรัพย์ ครอบครัว มรดก ฯลฯ
2. คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้ เช่น บุกรุก ยักยอก ทาให้เสียทรัพย์ หมิ่น
ประมาท ฯลฯ
3. ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับคดีอาญา สามารถไกล่เกลี่ยได้ในส่วนคดีแพ่ง เช่น กรณีขับ
รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกาย หรือ จิตใจ คดีสามารถตกลง
ประนีประนอมยอมความได้ในส่วนของค่าเสียหาย ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานั้น
เจ้าพนักงานตารวจสามารถดาเนินคดีต่อไปได้
4. คดีหรือข้อพิพาทอื่นที่ยุติโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สิง่ ทีค่ คู่ วามต้องมีในการไกล่เกลีย่
สิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะไกล่เกลี่ยให้ประสบความสาเร็จ หากคู่ความมีสิ่งเหล่านี้ คือ
1. ความต้องการที่จะให้ไกล่เกลี่ย
2. ความรับผิดชอบส่วนตัว
3. ความตั้งใจที่จะไม่ตกลงด้วย และ
4. ความตั้งใจที่จะตกลงด้วย การไกล่เกลี่ย
ส่งผลสองทางคือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพอใจทั้งคู่หรือเรียกว่า ชนะทั้งคู่ (win-win)
จึงเป็นผลที่ตรงตามความมุ่งหมายของการไกล่เกลี่ย เช่นเจ้าหนี้ก็ได้รับชาระหนี้แม้อาจ

ขัน
้ ตอนการเข้าระบบไกล่เกลีย่
1. กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนวันนัด
1.1 โจทก์ อ าจแสดงความประสงค์ ต่ อ ศาล เพื่ อ ขอให้ ศ าลน าคดี เ ข้ า สู่ ร ะบบการไกล่
เกลี่ย ข้อพิพาทในศาลเมื่อโจทก์ดาเนินการยื่นฟ้องคดี หรือจาเลยเมื่อได้รับสาเนาคาฟ้อง
หรือหนังสือเชิญชวนเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อาจแจ้งความประสงค์มายังศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเพื่อขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับคู่พิพาท
1.2 ภายหลังที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับแจ้งความประสงค์ของคู่พิพาทแล้วจะประสาน
กับคู่พิพาทเพื่อกาหนดนัดวันไกล่เกลี่ยและแจ้งให้คู่พิพาททุกฝ่ายทราบ

2. กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
2.1 คู่ความสามารถขอให้ศาลใช้ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเวลาใด ๆ ก็ได้ในระหว่าง
การพิจารณาคดีหรือศาลอาจเห็นสมควรให้ไกล่เกลี่ยคดีให้อยู่ระหว่างการพิจารณาก็ได้
2.2 ผู้พิพากษาส่งคดีเข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจาศาลดาเนินการ
2.3 ผู้พิพากษาทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมประจาศาลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่
ขึ้นทะเบียนไว้ดาเนินการไกล่เกลี่ย
2.4 ถ้าตกลงกัน ได้ อ าจมีการถอนฟ้ อ ง ถอนคาร้อ งทุกข์ หรือศาลมี คาพิพากษาไปตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่ความตกลงยินยอมจัดทาขึ้น

ข้อดีของการไกล่เกลีย่ หรือประนอมข้อพิพาท
1. สะดวก การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีระงับข้อพิพาทไม่มีแบบพิธีค่อนข้างจะยืดหยุ่นและรักษา
สัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาทมากกว่าการพิจารณาคดีตามปกติของศาล

2. รวดเร็ว การไกล่เกลี่ยใช้เวลาในการดาเนินการไม่มากนั กก็สามารถที่จะทราบได้ว่าคู่พิพาทจะตก
ลงกันได้หรือ ไม่อ ย่างไร หากตกลงกันได้จะทาให้คดีเสร็จสิ้ นไปเร็วกว่ากระบวนการปกติ ถ้ าไม่
สามารถตกลงกันได้ก็จะส่งสานวนคืนผู้พิพากษาเจ้าของสานวน พร้อมแจ้งผลการไกล่เกลี่ยเพื่อ
พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย การไกล่เกลี่ยใช้เวลาไม่มากนักทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่าง
ๆ เช่น ค่าเดิ น ทางมาศาลในแต่ ละนั ด ค่าป่วยการทนายความ ตลอดจนค่าดาเนิ น การในชั้น
อุทธรณ์ ฎีการวมตลอดถึงชั้นบังคับคดี นอกจากนี้การประนีประนอมยอมความหรือถอนฟ้อง หาก
เป็นคดีแพ่งสามัญก็สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมศาลเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระทางคดี
ของคู่พิพาทอีกประการหนึ่ง

4. รักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท เมื่อคู่พิพาทสามารถตกลงระงับข้อพิพาทกันได้จะทาให้ลด
ข้อขัดแย้ง ข้อโต้เถียงระหว่างกัน สามารถอยู่ร่วมกัน ต่อไปซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

5. สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ความ การไกล่เกลี่ยเป็นวิธีการที่ต้องใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ให้ผู้พิพาทยินยอมผ่อนปรน โอนอ่อนผ่อนตามให้แก่กันและกันโดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ
เสียเปรียบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ไม่เหมือนการพิจารณาคดีตามปกติ ไม่มีการชี้ว่าฝ่ายใดถูก ฝ่าย
ใดผิด ฝ่ายใดแพ้ ฝ่ายใดชนะ อันก่อให้เกิดความรู้สึกเสียศักดิ์ศรี และทาให้ที่พึงพอใจของคู่พิพาท

6. รั ก ษาชื่ อ เสี ย งและรั ก ษาความลั บ ทางธุ ร กิ จ ของคู่ พิ พ าท กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย
ด าเนิ น การ เป็ น ความลั บ พยานหลั ก ฐาน ข้อ มู ล ที่น าเสนอในชั้ น นี้ ไ ม่ ส ามารถน าไปใช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานอ้างอิงในขั้นศาลได้เว้นแก่ผู้พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอม

7. สร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน การไกล่เกลี่ยสามารถทาให้คู่พิพาทกลับไปอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุขตลอดจนร่วมกันพัฒนาสังคมของตนต่อไป

8. แบ่งเบาภาระทางคดีของศาล ข้อพิพาทที่สามารถตกลงกันได้ก็สามรถตกลงกันได้ก็จะทาให้
คดีไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล คดีเสร็จไปไม่ค้างการพิจารณาเป็นส่วนมาก

9. สร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ แ ก่ ป ระเทศชาติ เมื่ อ ข้ อ พิ พ าทเกิ ด ขึ้ น
น้อย ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลก็ลดลงยังให้งบประมาณในส่วนนี้ลดลง สังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข สามารถร่วมกันพัฒนาชุมชน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

ผลทีจ่ ะได้รบั และประโยชน์
ผลที่คู่ความจะได้รับจากการไกล่เกลี่ย
1. คู่ความสามารถตกลงกันได้ด้วยการถอนฟ้อง
2. คู่ความ สามารถตกลงกันได้โดยทาสัญ ญาประนีประนอมยอมความแล้วขอให้ศาล
มีคาพิพากษาตามยอม
3. คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยขอให้ดาเนินคดีด้ว ยวิธีการพิจารณา
ตามปกติได้เช่นเดิม
4. คู่ความตกลงกันไม่ได้ ศาลก็จะส่งสานวนไปดาเนิน กระบวนการพิจารณาตามปกติ
ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย

การไกล่เกลีย่ ทีป่ ระสบผลสาเร็จจนคูค่ วามตกลงประนีประนอมยอมความกันได้เป็น
ประโยชน์ดงั นี้
1. ทาให้คู่ความสามารถหันหน้าเข้าหากันได้อีกอย่างฉันมิตร
2. ในบางกรณีคู่ความสามารถดาเนินธุรกิจติดต่อกันได้อีก
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของคู่ความลดลง
4. คู่ความได้รับความพึงพอใจ
5. คู่ความไม่ต้องประสบกับการบังคับคดีที่ยุ่งยากในศาล
6. ช่วยลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล ทาให้คดีที่ทาการไกล่เกลี่ยและคดีอื่นๆ สามารถย่น
ระยะเวลาพิจารณาได้เร็วขึ้น
7. ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
8. ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม

9. รัฐประหยัดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการจัดให้มีการดาเนินการพิจารณาคดี หรือข้อพิจารณาของ
ประชาชนโดยรวม

การสิน
้ สุดการไกล่เกลีย่
1. เมื่อมีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยความยินยอมและพึงพอใจของคู่พิพาท
2. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ที่จะดาเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป
3. เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยสั่งให้ยุติการไกล่เกลี่ยเนื่องจากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้

ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี
โทรศัพท์ : 0 7642 1659 ต่อ 303, 304
โทรสาร : 0 7643 1809

