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๑. หลักการและเหตุผล 
เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี 8 คือ โดยทีAปัจจบุนัข้อพิพาททางแพง่และทางอาญา

เกิดขึ 8นเป็นจํานวนมาก เห็นควรให้นํากระบวนการไกล่เกลีAยข้อพิพาททางแพ่งซึAงมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก        

และข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากําหนดเป็นกฎหมายกลาง เพืAอให้หน่วยงานของรัฐ พนักงาน

สอบสวน หรือศนูย์ไกลเ่กลีAยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยตุิหรือระงบัข้อพิพาทดงักลา่ว โดยคํานึงถึง

ความยินยอมของคู่กรณีเป็นสําคญั ทําให้ปริมาณคดีขึ 8นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขดัแย้ง เกิดความ

สมานฉนัท์ขึ 8นในสงัคม ลดงบประมาณแผน่ดนิ และเสริมสร้างสงัคมให้อยูร่่วมกนัอยา่งปกตสิขุ 

๒. สาระสาํคัญ 
พระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีAยข้อพิพาท พ.๒๕๖๒ ฉบบันี 8 ถือเป็นกฎหมายทีAจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐ 

และภาคประชาชนสามารถอํานวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสีย

คา่ใช้จ่าย คา่ทนาย คา่ธรรมเนียมศาล เป็นการดําเนินการให้คู่กรณีได้มีโอกาสเจรจาตกลงกนัในการระงบั

ข้อพิพาทโดยสนัติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยข้อพิพาท และให้ข้อตกลงอนัเกิดจากความตกลงยินยอม

ของคู่กรณีมีสภาพบงัคบัตามกฎหมาย ทําให้ปริมาณคดีทีAขึ 8นสูศ่าลลดน้อยลง ลดปัญหาความขดัแย้งและ

เกิดความสมานฉนัท์ในการยตุข้ิอพิพาท 

๒.๑ การไกล่เกลี-ยข้อพพิาท 

การไกลเ่กลีAยข้อพิพาท คือ การดําเนินการเพืAอให้คูก่รณีมีโอกาสเจรจาตกลงกนัระงบัข้อพิพาททางแพง่ 

และทางอาญาโดยสนัติวิธีและปราศจากการวินิจฉยัชี 8ขาดข้อพิพาท ทั 8งนี 8 ไม่รวมถึงการไกลเ่กลีAยข้อพิพาท       

ทีAดําเนินการในชั 8นศาลและในชั 8นการบังคับคดีดังนั 8นการไกล่เกลีAยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ นี 8              

จึงหมายถึงกระบวนการไกล่เกลีAยข้อพิพาทในชั 8นอืAนๆ ทีAไม่ใช่ในชั 8นศาลและชั 8นการบังคับคดี เช่น                         

การไกลเ่กลีAยในชั 8นของหนว่ยงานตา่งๆ ทีAดําเนินการไกลเ่กลีAย หรือในชั 8นสอบสวน เป็นต้น 

๒.๒ ผู้ไกล่เกลี-ย 

ผู้ ไกล่เกลีAย คือบุคคลซึAงได้รับการขึ 8นทะเบียนและได้รับการแต่งตั 8งให้ทําหน้าทีAในการไกล่เกลีAย           

ข้อพิพาท 

ผู้ขึ 8นทะเบียนเป็นผู้ ไกลเ่กลีAยต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี 8 

ก. คณุสมบตั ิ

(๑) ผ่านการอบรมการไกลเ่กลีAยข้อพิพาทตามหลกัสตูรทีAคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยตุิธรรมแห่งชาติ        

ตามกฎหมายวา่ด้วยการพฒันาการบริหารงานยตุธิรรมแหง่ชาตรัิบรอง 

(๒) เป็นผู้ มีประสบการณ์ในด้านตา่งๆ อนัจะเป็นประโยชน์แก่การไกลเ่กลีAยข้อพิพาท 
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ข. ลกัษณะต้องห้าม 

(๑) เคยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงทีAสดุให้จําคกุ เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีAได้กระทํา    

โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟัAนเฟือน                          

ไมส่มประกอบ 

(๓) เคยถกูเพิกถอนการเป็นผู้ ไกลเ่กลีAยตามพระราชบญัญัตินี 8และยงัไม่พ้นห้าปีนบัถึงวนัยืAนคําขอ      

รับหนงัสอืรับรองการขึ 8นทะเบียนเป็นผู้ ไกลเ่กลีAย 

๒.๓  การไกล่เกลี-ยข้อพพิาททางแพ่ง 
คดีทางแพง่ทีAไมส่ามารถกระทําการไกลเ่กลีAยได้ ได้แก่ 

๑) คดีเกีAยวด้วยสทิธิแหง่สภาพบคุคล  

๒) คดีเกีAยวกบัสทิธิในครอบครัว หรือ 

๓) คดีเกีAยวกบัการพิพาทเรืAองกรรมสทิธิdในอสงัหาริมทรัพย์ 

การไกลเ่กลีAยข้อพิพาททางแพง่ให้กระทําได้ในกรณี ดงัตอ่ไปนี 8 

๑) ข้อพิพาทเกีAยวกบัทีAดนิทีAมิใชข้่อพิพาทเกีAยวด้วยกรรมสทิธิd 

๒) ข้อพิพาทระหวา่งทายาทเกีAยวกบัทรัพย์มรดก 

๓) ข้อพิพาทอืAนตามทีAกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

๔) ข้อพิพาทอืAนนอกจาก ๑), ๒) และ ๓) ทีAมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท หรือไม่เกินจํานวนตามทีA

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

๒.๔ การไกล่เกลี-ยข้อพพิาททางอาญา 
การไกล่เกลีAยข้อพิพาททางอาญา คือ การไกล่เกลีAยข้อพิพาททางอาญาในชั 8นการสอบสวน            

โดยพนกังานสอบสวนจดัให้คู่กรณีในคดีอาญามีโอกาสเจรจาตกลงหรือเยียวยาความเสียหายเพืAอระงบั

คดีอาญา 

คู่กรณี หมายถึง ผู้ ต้องหาและผู้ เสียหายในคดีอาญา แต่ไม่หมายความรวมถึงคดีอาญาทีAรัฐ           

หรือหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ เสยีหาย 

การไกลเ่กลีAยข้อพิพาททางอาญา ทีAสามารถกระทําการไกลเ่กลีAยได้ในกรณี ดงัตอ่ไปนี 8 

๑) คดีความผิดอนัยอมความได้ 

๒) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๔            

มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอืAนทีAไม่กระทบต่อ

สว่นรวมตามทีAกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

๓) คดีความผิดทีA มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ               

การไกลเ่กลีAยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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คดีความผิดทีAมีอตัราโทษจําคกุอยา่งสงูไมเ่กินสามปี ตามบญัชีท้ายพระราชบญัญตัฯิ ได้แก่ 

(๑) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชนุมนุตอ่สู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการชลุมนุตอ่สู้นั 8น ตามมาตรา 

๒๙๔ วรรคหนึAง 

(๒) ความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ตามมาตรา ๒๙๕ 

(๓) ความผิดฐานทําร้ายร่างกายโดยมีเหตฉุกรรจ์ ตามมาตรา ๒๙๖ 

(๔) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุนมุนต่อสู้ และมีผู้ ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุลมุนต่อสู้นั 8น        

ตามมาตรา ๒๙๙ วรรคหนึAง 

(๕) ความผิดฐานประมาทเป็นเหตใุห้ผู้ อืAนได้รับอนัตรายสาหสั ตามมาตรา ๓๐๐ 

(๖) ความผิดฐานลกัทรัพย์ ตามมาตรา ๓๓๔ 

สาํหรับคดีความผิดทีAมีอตัราโทษจําคกุอยา่งสงูไมเ่กินสามปีนั 8น ต้องเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี 8 

(๑) ผู้ ต้องหาไม่เคยได้รับการไกล่เกลีAยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี 8 เว้นแต่เป็น           

คดีความผิดทีAได้กระทําโดยประมาท คดีความผิดลหโุทษ ซึAงพ้นระยะเวลาเกินสามปีนบัแต่มีคําสัAงยตุิคดี 

และ 

(๒) ผู้ ต้องหาไมอ่ยูร่ะหวา่งต้องคําพิพากษาถงึทีAสดุให้จําคกุหรือพ้นโทษมาแล้วเกินกวา่ห้าปี เว้นแต ่    

เป็นคดีความผิดทีAได้กระทําโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ หรือคดีความผิดทีAผู้ ต้องหาได้กระทํา                      

ในขณะทีAมีอายตํุAากวา่สบิแปดปี 

คูก่รณีคนใดคนหนึAงอาจขอถอนตวัเพืAอยตุกิารไกลเ่กลีAยข้อพิพาททางอาญาในเวลาใดก็ได้ 

ในกรณีทีAคูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึAงมีหลายคน การขอถอนตวัเพืAอยตุิการไกลเ่กลีAยข้อพิพาททางอาญา 

ของคนใดคนหนึAงหรือหลายคน ยอ่มไมก่ระทบการไกลเ่กลีAยข้อพิพาททางอาญาของคูก่รณีทีAเหลอือยูท่ั 8งสองฝ่าย 

ผู้ ไกล่เกลีAยอาจยุติการไกล่เกลีAยข้อพิพาททางอาญา เมืAอปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึAงอย่างใด 

ดงัตอ่ไปนี 8 

(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึAงหรือทั 8งสองฝ่ายไม่เข้าร่วมการไกล่เกลีAยข้อพิพาททางอาญาโดยไม่แจ้ง    

หรือโดยไมมี่เหตอุนัสมควร หรือมีพฤตกิารณ์ทีAไมใ่ห้ความร่วมมือในการไกลเ่กลีAยข้อพิพาททางอาญา 

(๒) มีเหตอุนัควรสงสยัวา่ความตกลงนั 8นมิได้เป็นไปด้วยความสมคัรใจ 

(๓) การไกลเ่กลีAยข้อพิพาททางอาญาไมอ่าจบรรลผุลได้โดยแนแ่ท้ 

(๔) เห็นได้ชดัว่าการดําเนินการไกล่เกลีAยข้อพิพาททางอาญาต่อไปจะเป็นการขดัต่อผลประโยชน์    

ของคูก่รณีทีAเป็นผู้ เยาว์ 

(๕) คู่กรณีไม่สามารถเจรจาเพืAอตกลงแก้ไขปัญหาความขดัแย้งหรือไม่อาจเยียวยาความเสียหาย        

ทีAเกิดขึ 8นได้ 

 



คำอธิบายพระราชบัญญัติการไกล3เกลี่ยข8อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                               ๕ 

 ผลของการไกลเ่กลีAยข้อพิพาททางอาญา 

เมืAอคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้ ไกล่เกลีAยบนัทึกข้อตกลงหรือจดัให้มีการบนัทึก

ข้อตกลงนั 8นไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร และให้คู่กรณีและผู้ ไกล่เกลีAยลงลายมือชืAอไว้แล้วให้ผู้ ไกล่เกลีAยส่ง

บันทึกข้อตกลงไปยังพนักงานสอบสวน เมืAอคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแล้ว ให้แจ้งพนักงาน

สอบสวนทราบเพืAอจัดทําบนัทึกการปฏิบตัิตามข้อตกลงส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยสํานวนการ

สอบสวนและเอกสารทีAเกีAยวข้องเพืAอพิจารณาสัAงยตุิคดี เมืAอพนกังานอยัการมีคําสัAงยตุิคดี สทิธินําคดีอาญา

มาฟอ้งเป็นอนัระงบั 

ในกรณีทีAมีการปฏิบตัิตามบนัทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน ให้คู่กรณีแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ            

เพืAอเสนอพนกังานสอบสวนผู้ มีอํานาจออกคําสัAงพิจารณามีคําสัAงดําเนินคดีต่อไป เว้นแต่ผู้ เสียหายพอใจ        

ในการปฏิบัติตามข้อตกลงทีAได้กระทําไปแล้วให้คู่กรณีแจ้งพนักงานสอบสวนเพืAอดําเนินการส่งไปยัง    

พนกังานอยัการพร้อมด้วยสาํนวนการสอบสวนและเอกสารทีAเกีAยวข้อง เพืAอพิจารณาสัAงยตุคิดี 

แต่ถ้าความปรากฏแก่พนักงานสอบสวนว่าคู่กรณีทีAเป็นผู้ ต้องหาจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง          

โดยไมมี่เหตอุนัควรให้พนกังานสอบสวนผู้ มีอํานาจออกคําสัAงมีคําสัAงดําเนินคดีตอ่ไป 

๒.๕ การไกล่เกลี-ยข้อพพิาทภาคประชาชน 
การไกลเ่กลีAยข้อพิพาทโดยศนูย์ไกลเ่กลีAยข้อพิพาทภาคประชาชนให้กระทําได้ในกรณี ดงัตอ่ไปนี 8 

(๑) ข้อพิพาททางแพ่งทีA มีทุนทรัพย์ไม่ เกินห้าแสนบาทหรือไม่ เกินจํานวนตามทีA กําหนดใน                      

พระราชกฤษฎีกา 

(๒) ข้อพิพาททางแพง่อืAนนอกจาก (๑) ตามทีAกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

          (๓) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา ๓๕ ได้แก่ 

(๓.๑) ความผิดอนัยอมความได้ 

(๓.๒) ความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา 

๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหโุทษอืAน  

ทีAไมก่ระทบตอ่สว่นรวมตามทีAกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

๓. ประโยชน์ที=ประชาชนจะได้รับ 
พระราชบญัญตักิารไกลเ่กลีAยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชาชนสามารถเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม

ทางเลือกได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิAงขึ 8น เนืAองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการนํากระบวนการ      

ไกล่เกลีAยข้อพิพาททางแพ่งซึAงมีทุนทรัพย์ไม่มากและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากําหนดเป็น       

กฎหมายกลาง ถือเป็นกฎหมายทีAจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนสามารถอํานวย           

ความยตุธิรรมให้ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไมต้่องเสยีคา่ใช้จา่ยคา่ทนาย คา่ธรรมเนียมศาล และ

เพืAอให้หนว่ยงานของรัฐหรือ ศนูย์ไกลเ่กลีAยข้อพิพาทภาคประชาชน ใช้ในการยตุหิรือระงบัข้อพิพาทดงักลา่ว 

โดยคํานึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสําคัญ ทําให้ปริมาณคดีขึ 8นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหา          



คำอธิบายพระราชบัญญัติการไกล3เกลี่ยข8อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                               ๖ 

ความขดัแย้ง เกิดความสมานฉนัท์ขึ 8นในสงัคม ลดงบประมาณแผ่นดิน ประชาชนทกุชนชั 8นสามารถเข้าถึง

ความยตุธิรรมได้อยา่งแท้จริงและเสริมสร้างสงัคมให้อยูร่่วมกนัอยา่งปกตสิขุ 


