แผนผังขั้นตอนการดาเนินการไกล่เกลี่ยคดีของศาลอุทธรณ์
คู่ความยื่นอุทธรณ์
• ศาลชัน้ ต้นสอบถามความประสงค์ของคู่ความ /ศาลอุทธรณ์ คดั เลือกคดีเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ย
• คู่ความตกลงไกล่เกลี่ยที่ศาลชัน้ ต้น/ศาลอุทธรณ์
• คู่ความแสดงความประสงค์ขอไกล่เกลี่ยผ่านหน้ าจอเว็ปไซต์ศาลอุทธรณ์
• ศาลอุทรณ์ ตรวจสอบคดีที่สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้หรือไม่
• นัดวันไกล่เกลี่ยทางหน้ าจอเว็ปไซต์ที่หวั ข้อตรวจสอบสถานะคดี/โทรศัพท์/หนังสือแจ้งคู่ความ
ทุกฝ่ ายทราบ
• ดาเนิ นการไกล่เกลี่ยโดยผูป้ ระนี ประนอม/ผูพ้ ิ พากษา/องค์คณะ
ไม่สำเร็จ
คืนสำนวนให้ผพู้ พิ ำกษำพิจำรณำต่อไป

จบกระบวนกำร

สำเร็จ
ทำสัญญำประนีประนอมยอมควำม
ศำลมีคำพิพำกษำตำมยอม
จบกระบวนกำร

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ งานไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทประจาศาลอุทธรณ์ โทร 0 2541 2742, 0 2512 8111, 0 2541 0171

การไกล่เกลี่ยคืออะไร
การไกล่ เ กลี่ ย คื อ กระบวนการยุ ติ ห รื อ ระงั บ ข้ อ พิ พ าทด้ ว ยความตกลงยิ น ยอม
ของคู่ความเอง โดยที่มีบุคคลที่สามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือ แนะนา เสนอแนะ หาทาง
ออกในการยุติ หรือ ระงับ ข้อพิพ าทให้คู่ความต่อ รองกันได้ ส าเร็จ การไกล่ เ กลี่ ยข้อ พิพ าท
ในศาล หมายถึง การที่ผู้ไกล่เ กลี่ยทาการไกล่ เ กลี่ ยข้อ พิ พาทซึ่ง เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลตั้งแต่ศาลรับฟ้องจนถึงก่อนมีคาพิพากษาถึงที่สุด ให้กับคู่ความ เป็นการ
ช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน แต่ผู้ไกล่เกลี่ยไม่ มีอานาจในการ
กาหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความแต่อย่างใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิด การประนีประนอม
ยอมความให้จากความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นสาคัญ ดังนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจขอยกเลิกการไกล่เกลี่ยเสียเมื่อใดก็ย่อมได้

ผูไ้ กล่เกลี่ยคือใคร
ผู้ไกล่เกลี่ย หรือบางครั้งเรียกว่า “ผู้ประนีประนอม” ได้แก่ ผู้พิพากษาในศาลต่าง ๆ ซึ่ง มิใช่
ผู้พิพากษาเจ้าของสานวน รวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย
และแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมประจาศาล โดยผู้พิพากษาหรือบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ
สนใจมี ความพร้อ มและสมั ครใจที่จ ะทาหน้ าที่เ ป็น ผู้ไกล่ เ กลี่ ยซึ่ งมี ความเป็นกลาง ไม่ มี อคติ
สามารถให้ความเป็นธรรมกับคู่ความทุกฝ่ายได้ถูกต้องตรงตามความประสงค์ของคู่ความ ช่วยแก้ไขปัญหา
ให้แก่คู่ความทุกฝ่ายและเป็นผู้ช่วยทาให้ข้อพิพาททั้งหลายยุติลงอย่างฉันมิตร ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่
ในการช่ว ยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงประนี ประนอมยอมความกัน ไม่ มี หน้าที่ตั ด สิ นชี้ ขาด
ข้อพิพาทหรือคดีระหว่างความแต่อย่างใด ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยในแต่ละคดีความนั้นต้องได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผูไ้ กล่เกลี่ยคดีนั้นโดยท่านประธานศาลอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง

การยอมความนอกศาลกับในศาลต่างกันหรือไม่อย่างไร


การยอมความนอกศาล คือ การที่คู่พิพาทตกลงยุติ หรือระงับข้อพิพาทกันเอง แล้วทา
หลักฐานเป็นหนังสือไว้เรียกว่า "สัญญาประนีประนอมยอมความ" เพื่อให้มีผลบังคับ
ตามข้อตกลงใหม่ที่ได้ตกลงกัน หากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตาม อีกฝ่ายก็สามารถนาไปเป็น
หลักฐานฟ้องร้องคดีให้ปฏิบัติตามต่อได้

 การยอมความในศาล คือ การที่คู่ความสามารถตกลงยุติหรือระงับข้อพิพาทกันได้ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลโดยทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วศาล
พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว หากอีกฝ่ายไม่ ปฏิบัติก็สามารถ
บังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีใหม่อีก

คดีหรือข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้
 คดีหรือข้อพิพาททางแพ่งที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนราชการ ไม่เป็นคดีที่จาเลยขาดนัดยื่น
คาให้การหรือขาดนัดพิจารณา และโจทก์อุทธรณ์ฝ่ายเดียว
 คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้เช่น บุกรุก ยักยอก ทาให้เสียทรัพย์ หมิ่นประมาทฯลฯ

 ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับคดีอาญา สามารถไกล่เกลีย่ ได้ในส่วนคดีแพ่ง เช่น กรณี
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกาย หรือ จิตใจ คดีสามารถตกลง
ประนีประนอมยอมความได้ในส่วนของค่าเสียหาย
 คดีหรือข้อพิพาทอื่นที่ยุติโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ข้อควรปฏิบตั ิของคู่ความในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 ความสมัครใจ ประสงค์ท่จี ะไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทอย่างแท้จริง
 ความพร้อม เตรียมตัวและเตรียมข้อเท็จจริงต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ในการไกล่เกลีย่

 ความรับผิดชอบ ในการเข้าร่วมไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามวัน เวลา และสถานที่ท่นี ดั หมาย
 ความร่วมมือในการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เพือ่ นาไปสูเ่ ป้ าหมายอันเป็ นที่ยอมรับ
 สุภาพ ระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ใช้คาพูด กริยา อัธยาศัยอย่างสุภาพ

ข้อดีของการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท










สะดวก การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีระงับข้อพิพาทไม่มีแบบพิธี ค่อนข้างจะยืดหยุ่นและ
รักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาทมากกว่าการพิจารณาคดีตามปกติของศาล
รวดเร็ ว การไกล่ เ กลี่ ย ใช้ เ วลาในการด าเนิ น การไม่ ม ากนั ก ก็ ส ามารถที่ จ ะทราบได้ ว่ า
คู่พิพ าทจะตกลงกันได้ หรื อ ไม่ อ ย่ างไร หากตกลงกันได้ จะทาให้คดี เ สร็ จสิ้ นไปเร็วกว่ า
กระบวนการปกติถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะส่งสานวนคืนผู้พิพากษาเจ้าของสานวน
พร้อมแจ้งผลการไกล่เกลี่ยเพื่อพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย การไกล่ เ กลี่ ย ใช้ เ วลาไม่ ม ากนั ก ท าให้ ป ระหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทางมาศาลในแต่ละนัด ค่าป่วยการทนายความ ตลอดจนค่า
ดาเนินการในชั้นอุทธรณ์ฎีการวมตลอดถึงชั้นบังคับคดี นอกจากนี้การประนีประนอมยอม
ความหรือถอนฟ้อง หากเป็นคดีแพ่งสามัญก็สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมศาลเป็นกรณี
พิเศษ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระทางคดีของคู่พิพาทอีกประการหนึ่ง
รักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท เมื่อคู่พิพาทสามารถตกลงระงับข้อพิพาทกันได้จะทา
ให้ลดข้อขัดแย้ง ข้อโต้เถียงระหว่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันต่อไปซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย
สร้างความพึ งพอใจให้แก่คู่ความ การไกล่ เกลี่ ยเป็นวิธี การที่ต้ องใช้เทคนิคการเจรจา
ต่อรอง ให้คู่พิพาทยินยอมผ่อนปรนโอนอ่อนผ่อนตามให้แก่กันและกันโดยไม่มีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน กล่าวคือไม่เหมือนการพิจารณาคดีตามปกติไม่มี
การชี้ว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด ฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะ อันก่อให้เกิดความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีและ
ทาให้ที่พึงพอใจของคู่พิพาท

ข้อดีของการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท
 รักษาชื่อเสียงและรักษาความลับทางธุรกิจของคู่พิพาท กระบวนการไกล่เกลี่ย ดาเนินการ
เป็นความลับ พยานหลักฐาน ข้อมูลที่นาเสนอในชั้นนี้ไม่สามารถนาไปใช้เป็นพยานหลักฐาน
อ้างอิงในขั้นศาลได้เว้นแต่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอม
 สร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน การไกล่เกลี่ยสามารถทาให้คู่พิพาทกลับไปอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุขตลอดจนร่วมกันพัฒนาสังคมของตนต่อไป

 แบ่งเบาภาระทางคดีของศาล ข้อพิพาทที่สามารถตกลงกันได้ก็สามรถตกลงกันได้ ก็จะทาให้
คดีไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล คดีเสร็จไปไม่ค้างการพิจารณาเป็น
ส่วนมาก
 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ ประเทศชาติ เมื่อมีข้อ พิพาทเกิดขึ้นปริมาณ
คดีที่ขึ้นสู่ศาลก็น้อยลงยังให้งบประมาณในส่วนนี้ลดลง สังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
สามารถร่วมกันพัฒนาชุมชน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

การสิ้นสุดการไกล่เกลี่ย
 เมื่อมีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยความยินยอมและพึงพอใจของคู่พพิ าท
 เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ที่จะดาเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป
 เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยสั่งให้ยุติการไกล่เกลี่ยเนื่องจากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้

ผลที่จะได้รับและประโยชน์ ผลที่คู่ความจะได้รับจากการไกล่เกลี่ย
 คูค่ วามสามารถตกลงกันได้ด้วยการถอนฟ้อง
 คู่ความ สามารถตกลงกันได้โดยทาสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วขอให้ศาลมี
คาพิพากษาตามยอม

 คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยขอให้ดาเนินคดีด้วยวิธีการพิจารณา
ตามปกติได้เช่นเดิม
 คู่ความตกลงกันไม่ได้ ศาลก็จะส่งสานวนไปดาเนินกระบวนการพิจารณาตามปกติ

ทาให้คู่ความสามารถหันหน้าเข้าหากันได้อีกอย่างฉันมิตร
ในบางกรณีคู่ความสามารถดาเนินธุรกิจติดต่อกันได้อีก
ประหยัดค่าใช้จ่าย ทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของคู่ความลดลง

ประโยชน์ของการไกล่
เกลี่ย การไกล่เกลี่ยที่
ประสบผลสาเร็จจน
คู่ความตกลง
ประนี ประนอมยอม
ความกันได้เป็ น
ประโยชน์ดงั นี้

คู่ความได้รับความพึงพอใจ
คู่ความไม่ต้องประสบกับการบังคับคดีที่ยุ่งยากในศาล
ช่วยลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลคดีที่ทาการไกล่เกลี่ยและคดีอื่นๆ
สามารถย่นระยะเวลาพิจารณาได้เร็วขึ้น
ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม
รัฐประหยัดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการจัดให้มีการดาเนินการพิจารณาคดี
หรือข้อพิจารณาของประชาชนโดยรวม

การแสดงความประสงค์ ขอให้ ดาเนินการไกล่ เกลี่ยคดีในชัน้ ศาลอุทธรณ์

 ติดต่อแสดงความประสงค์ขอให้ดาเนินการไกล่เกลี่ยที่ศาลชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดี
 ติ ด ต่ อ แสดงความประสงค์ ข อให้ ด าเนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ที่ ง านรั บ ค าคู่ ค วาม หรื อ กลุ่ ม งาน

ไกล่ เ กลี่ ย และประนอมข้ อ พิ พ าท ส่ ว นคดี ศาลอุ ท ธรณ์ ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0 2541 2742, 0 2512 8111, และ 0 2541 0171
 แสดงความประสงค์ขอให้ดาเนินการไกล่เกลี่ยคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ผ่าน

หน้าจอเว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ที่ https://goo.gl/forms/NLwkt45rv3CVaNAF2

