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บทคัดยอ 

ประเทศไทยมคีดขีึน้สูศาลจํานวนมากกระบวนการยตุธิรรมของประเทศไทยจึงมทีางเลอืกใหม เพือ่ยตุิ

ปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้น ปจจุบันมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงมาตรา 20 ตรเีปนอกีหนทางหน่ึงทีคู่ความใชสาํหรบัยตุปิญหาขอพพิาทโดยมผูีไกลเกลีย่เปน

คนกลางทําหนาที่แกไขปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตนดวยที่คูความสมัครใจและยุติลงดวย ชนะ

ดวยกันทัง้สองฝาย ทัง้น้ียงัมขีอไดเปรยีบเพราะวาขอพพิาทระงับไดเรว็ขึน้ ประหยดัเวลา และคาใชจาย 

บทความน้ีมุงศึกษาในประเด็นขอสังเกตบางประการเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองตาม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี ประเด็นการไกลเกลี่ยกอนฟองคืออะไร ผล

การไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีแพงกอนฟองคดีตอศาล และขอดีและขอเสียของการไกลเกลี่ยกอนฟอง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี แลวจึงนําไปสูขอเสนอแนะและแกไข

ปญหาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม ถาการดําเนินการการไกลเกลี่ยกอนฟองซึ่งเปนทางเลือกใหม ไมประสบความสําเร็จ 

คูความกห็นักลับมาฟองรองบงัคบัคดกีนัเชนเดมิ เทากบัศาลเปนที่พึงสุดทายของประชาชน จงึเปนไป

ตามหลักการ “ความยุติธรรมตามความเปนจริง” หรือ “ความยุติธรรมตามกฎหมาย” นั่นเอง

คําสําคัญ: การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี

Abstract

Today, there are so many cases, filing in Thai court. In order to reduce the number 

of court cases, Pre–Litigation Mediation, according to section 20 ter of The Thai Civil 

Procedure Code, can be considered as an alternative judicial process which the parties 

can adopt to settle the disputes. For Pre–Litigation Mediation, reconciler is always 

known as a person in charge of resolving the conflict. In order to start Pre–Litigation 

Mediation, both parties have to agree with this mediation which usually end up with 

win-win result. In addition, Pre–Litigation Mediation also has some benefits which 

include time and cost reductions.

This article studies the certain aspects on Pre–Litigation Mediation, according to section 

20 ter of The Thai Civil Procedure Code, including What is the Pre–Litigation Mediation? 

The result of Pre–Litigation Mediation, the advantages and disadvantages of Pre–Litigation 

Mediation. After that, this article will provide some suggestions on related issues.
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1. บทนํา

 ศาลไมวาที่ใดในโลกน้ีประสบปญหาที่คลาย

คลงึกันตามกระแสโลกาภิวตัน (Globalization) ใน

กระบวนการยุติธรรมปญหาดังกลาว คือ ปริมาณ

คดีที่เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ ศาลของประเทศตาง ๆ 

รวมทั้งของประเทศอังกฤษจึงมีมาตรการหน่ึงใน

ระบบการบริหารจัดการคดีที่มีการนํามาใช คือ

กระบวนการระงับขอพพิาททางเลอืก (Alternative 

dispute resolution process) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททําใหคดีจํานวนหน่ึง

ยุติไปดวยความรวดเร็ว โดยไมจําเปนตองดําเนิน

กระบวนการพจิารณาในศาลอยางเตม็รปูแบบ ทัง้น้ี

โดยกระบวนการ Outsource ในงานไกลเกลี่ย

ขอพิพาทของศาลอังกฤษ คือ เมื่อคูความประสงค

ทีจ่ะใหมไีกลเกลีย่ขอพพิาทกอนทีจ่ะดาํเนินกระบวน

พิจารณาตอไป ศาลจะดําเนินการสงตอการดําเนิน

การใหหนวยงานผูใหบริการไกลเกลี่ยภายนอก 

(Service Providers) เชน ศูนยการระงับขอพิพาท

แบบมีประสิทธิภาพ
1
 (Centre for Effective 

Dispute Resolution) สวนการไกลเกลี่ยของ

ประเทศญี่ปุน มีมาต้ังแตสมัยโบราณ (จากสมัย

เอโดะถึงสมัยโชกุน) ซึ่งประเทศญี่ปุนจะแตกตาง

กับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากจะตองยึดโยงโดยศาล

เปนผูกํากับดูแลระบบการไกลเกลี่ย จึงเกิดความ

ยุติธรรมในคาธรรมเนียมซึ่งราคาถูกกวาเอกชน 

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเอกชนที่เขามา

กํากับดูแลการไกลเกลี่ย
2
 

 สําหรับประเทศไทยการที่จะนําคดีมาสูศาล

โดยบุคคลที่จะเปนคูความ คือ โจทกกับจําเลยเกิด 

ขอพิพาทแหงคดีเพื่อขอใหรับรองคุมครองบังคับ

ตามหรือเพื่อการใชสิทธิหรือหนาที่ตองกระทําโดย

เสนอคําฟองตอศาลเพื่อใหศาลเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

แหงคดี ทายสุดมีการบังคับคดีตามกฎมาย ดังนั้น 

“เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่

ของบุคคลใด ตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะ

ตองใชสิทธิทางศาล บุคคลน้ันชอบที่จะเสนอคดี

ของตนตอศาลสวนแพงทีม่เีขตอาํนาจได” ประกอบ

กับ “ไมวาการพจิารณาคดจีะไดดาํเนินไปแลวเพยีง

ใด ใหศาลมีอํานาจที่จะไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลง

กัน หรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาท

นั้น” ตามมาตรา 55 และมาตรา 20 แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยมีขั้นตอนตาม

กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายและตองมีคา

ใชจายในการดําเนินคดี ทั้งนี้โดยวิธีฟองรองบังคับ

Nevertheless, if Pre–Litigation Mediation fails, the parties can file the case directly to

the court. Hence, the court can be seen as the last resort in accordance with

the principle of true justice or legal justice.

Keywords: pre–litigation mediation, section 20 ter of Thai civil procedure code
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คดีตอศาลเพื่อใหศาลตัดสินคดีตามกระบวนการ

ยุติธรรม แตอยางไรก็ตาม ถาคูความประสงคจะ

ใหคดีจบโดยเร็ว ไมตองเสียเวลา ก็ตองดําเนินการ

กลาวคือ ในคดีที่อยูระหวางกอนศาลมีคําพิพากษา

หรือคําสั่งชี้ขาดคดีไมวาศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ 

หรือศาลฎีกาโดยใหศาลดังกลาวทําการไกลเกลี่ย

คู ความเพื่อทําใหคู ความไดตกลงกันหรือประนี-

ประนอมยอมความ หากไกลเกลี่ยสําเร็จ คดีก็จะ

เสร็จไปดวยการถอนฟองหรือประนีประนอมยอม

ความในที่สุด ทั้งน้ีโดยมีขั้นตอนการไกลเกลี่ยมี 2 

ลักษณะ คือ การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนถึงวันนัด

พิจารณากับระหวางพิจารณาดวยความสมัครใจ

สาํหรบัคูความทัง้สองฝาย ซึง่คูความสามารถขอให

ศาลใชระบบไกลเกลีย่เวลาใดก็ได ระหวางพจิารณา

คดี ดังน้ัน การไกลเกลี่ยจึงมีความสําคัญเปนทาง

เลือกที่คู ความไมตองดําเนินกระบวนพิจารณา

จนคดีถึงที่สุด ทั้งคูความไมตองเสียเวลา เทากับวา

กรณีดังกลาวเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดี

แพงหลังฟองคดี ทั้งน้ีเพื่อนําความยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาสูกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

ไทยตามหลกัทีว่า “อาํนวยความยตุธิรรมโดยยดึมัน่

ในหลักนิติธรรม”
3
 เทากับวาประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงเดิมมีการไกลเกลี่ยเมื่อมี

การฟองคดีแลวจนถึงกอนจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด

ในคดีนั้น

 ในปจจุบันแนวโนมขอพิพาทตาง ๆ ไมวาจะ

เปนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ เกิดขึ้นเปน

จํานวนมาก ทั้งที่ยังไมฟองคดีและฟองคดีแลวมี

ปรมิาณคดขีึน้สูศาลเพิม่ขึน้จํานวนมาก จําเปนตอง

พึ่งกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อยุติปญหา

ดงักลาว ดงัน้ัน วธีิการระงับขอพพิาทดงักลาว โดย

วิธีการเจรจาตอรอง (Negotiation) การไกลเกลี่ย

ขอพิพาท (Mediation) การอนุญาโตตุลาการ 

(Mediation) การพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึง

การไกลเกลี่ยกอนฟองเพื่อเปนการระงับขอพิพาท

ดังกลาว จึงมีการบัญญัติ พ.ร.บ.การไกลเกลี่ยกอน

ฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 20 ตรี โดยคํานึงถึงความยินยอมสมัครใจ

ของคูกรณีเปนสําคัญ ทั้งนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 

8 พฤศจิกายน 2563 ถือวาเปนกระบวนการระงับ

ขอพิพาททางเลือกใหม เกิดขึ้นดวยความสมัครใจ 

ทั้งน้ีโดยไมตองฟองคดีตอศาล ไมตองเสียคาขึ้น

ศาล ประหยัดเวลา รักษาสัมพันธภาพของคูกรณี

และเปนธรรมแกทกุฝาย ไมมฝีายใดแพ ฝายใดชนะ

และมีผลบังคับไดตามกฎหมาย จึงเปนขอดีและ

ประโยชนของการไกลเกลี่ยกอนฟองตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี
4 

ดังน้ัน การไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีแพงกอนฟอง

คดีเทากับวาเปนการระงับขอพิพาททางเลือกใหม 

ทําใหเปนการลดจํานวนคดีความ ลดความขัดแยง 

เกิดความสมานฉันทและสันติวิธีขึ้นในสังคมนํามา

ซึ่งประโยชนตอทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมุงศึกษา เรื่อง

ขอสังเกตบางประการการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอน

ฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 20 ตรี การไกลเกลี่ยกอนฟองคืออะไรผล

3
 ผดุงศักดิ์ เทศดี กระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายญี่ปุน

4
 สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ ขอดีและประโยชนของการไกลเกลี่ยกอนฟองประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี
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การไกลเกลีย่ขอพพิาทในคดแีพงกอนฟองคดตีอศาล

และขอดีและขอเสียของการไกลเกลี่ยกอนฟอง 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 20 ตรี ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม และประเทศในที่สุด

2. แนวความคิด และทฤษฎีเก่ียวกับ

 การไกลเกลี่ยกอนฟอง

จากการนําการไกลเกลีย่ขอพพิาทกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกมาใชควบคู กับการพิจารณา

พิพากษาคดีระบบปกติ ถือวาไดผลเปนที่ยอมรับ

ของคูความ และมคีวามสาํเรจ็ในการยตุคิดีใหเสร็จ

ไดโดยเร็วชวง พ.ศ. 2562 ตั้งแตเดือนตุลาคม

พ.ศ. 2562-ตลุาคม พ.ศ. 2563 ตามรายงานสถิตกิาร

ไกลเกลี่ยของศาลยุติธรรมทั้งในชวงระหวางที่เกิด

สถานการณแพรระบาด COVID-19 ป 2563-2564 

มีการสงเสริมระบบระบบไกลเกลี่ยออนไลนมาใช 

จากแนวทางปฏิบัติและผลสําเร็จการไกลเกลี่ยคดี

ในศาลยุติธรรมจนไดขยายผลตอยอดสูการพัฒนา

ใหมีระบบการไกลเกลี่ยกอนฟองตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรีเพื่อ

ใหการดําเนินการไกลเกลีย่กอนฟองมปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผล สํานักงานศาลยุติธรรมจึงมีแผน

และแนวทางใหบริการการไกลเกลี่ยกอนฟองแก

ศาลยุติธรรมทั่วประเทศเพื่อใชเปนอีกทางเลือก

หนึ่งในการยุติขอพิพาท
5
 ทั้งนี้เพื่อเปนทางเลือกให

แกคูกรณีซึ่งมีขอพิพาททางแพงใชเปนชองทางใน

การยุติขอพิพาทกอนที่จะมีการฟองคดีโดยคูกรณี

สามารถรองขอใหศาลแตงตั้งผู ประนีประนอม

ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท และหากตกลงกัน

ไดก็อาจขอใหศาลมีคําพิพากษาตามยอมไดทันที

ทําใหขอพิพาททางแพงสามารถยุติลงไดในเวลา

อันรวดเร็ว โดยไมจําเปนตองมีการฟองคดี อีกทั้ง

เปนการประหยัดเวลาและทรัพยากรตาง ๆ ที่จะ

ตองสูญเสียในการดําเนินคดีอันจะยังประโยชนแก

ระบบเศรษฐกิจและสังคม

3. กฎหมายที่เ ก่ียวกับการไกลเกล่ีย

ขอพิพาทกอนฟอง

 3.1 พระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

พ.ศ. 2562

 สรุปหลักการของพระราชบัญญัติ การไกล

เกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562

 โดยความสมัครใจของคู กรณี ทางเลือก

ในการระงับขอพิพาท 1) สะดวก 2) รวดเร็ว 

3) ประหยัด 4) มีผลบังคับ 4) ดวยความพึงพอใจ

ของคูกรณี
6

 3.2 ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวย 

การไกลเกลี่ยกอนฟอง พ.ศ. 2554

 3.3 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 

2563 

 การไกลเกลีย่กอนฟองตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี 

5
 ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ กวา 220 ศาล พรอมแลว จัดไกลเกลี่ยกอนฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี 

 เริ่มใช 8 พ.ย. นี้ รวดเร็ว-ประหยัดคาใชจายทางคดี

6
 ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟอง ศาลกันนทรลักษ
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 พระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137/ตอนที่ 71 

ก/หนา 1/8 กันยายน 2563 มีสาระสําคัญ ดังนี้

 กฎหมายฉบับใหมน้ีมีผลใชบังคับ เมื่อพน

กําหนด 60 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา เปนตนไป (หรอืวันที่ 7 พฤศจกิายน 2563 

เปนตนไป)

 ทัง้น้ีโดยเจตนารมณ เพือ่สงเสรมิใหม ี“ระบบ

การไกลเกลี่ยกอนฟองคดี” เปนทางเลือกใหแกผูที่

มีกรณีพิพาททางแพงใชเปนชองทางในการยุติ

ขอพพิาทกอนทีจ่ะมกีารฟองคด ีโดยคูกรณีสามารถ

รองขอใหศาลแตงตั้ง ผูประนีประนอมดําเนินการ

ไกลเกลีย่ขอพพิาท และหากตกลงกันไดก็อาจขอให

ศาลมีคําพิพากษาตามยอมไดทันที ทําใหขอพิพาท

ทางแพงสามารถยุติลงไดในเวลาอันรวดเร็ว โดย

ไมจาํเปนตองมกีารฟองคด ีอกีทัง้เปนการประหยดั

เวลาและทรัพยากรตาง ๆ ที่จะตองสูญเสียในการ

ดําเนินคดีอันจะยังประโยชนแกระบบเศรษฐกิจ

และสังคม

ขอควรรูเก่ียวกับการไกลเกล่ียกอนฟอง คอื

 1) การไกลเกลี่ยขอพิพาทตองอาศัยความ

สมัครใจของคูกรณีทุกฝาย

 2) การไกลเกลีย่ขอพพิาทเปนความลบัคูกรณี

ไมสามารถนําขอเท็จจริงในการไกลเกลี่ยการ

ไกลเกลี่ยกอนฟอง ไปอางอิงเปนพยานหลักฐานใน

การดําเนินคดีได

 หลักการของมาตรา 20 ตรี แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คือ

 1. กอนยื่นฟองคดี บุคคลที่จะเปนคูความ

อาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจหากมีการฟอง 

คดีน้ัน เพื่อขอใหศาลแตงตั้งผูประนีประนอมทํา

หนาที่ไกลเกลี่ย โดยคํารองดังกลาว ใหระบุชื่อ 

ภูมิลําเนาของคูกรณีที่เก่ียวของ และรายละเอียด

ของขอพิพาท

 2. เมื่อศาลเห็นสมควร ใหศาลรับคํารองไว 

แลวสอบถามความสมัครใจของคูกรณีอีกฝายหน่ึง

ในการเขารวมการไกลเกลี่ย

 3. หากคูกรณีอีกฝายหน่ึงยินยอมเขารวม

การไกลเกลีย่ ใหศาลมอีาํนาจเรยีกคูกรณทีีเ่ก่ียวของ

มาศาลดวยตนเอง โดยคูกรณีจะมีทนายความมา

ดวยหรือไมก็ได และแตงตัง้ผูประนีประนอมดาํเนิน

การไกลเกลี่ยตอไป โดยใหนําความในมาตรา 20 

ทวิ (หลักเกณฑการไกลเกลี่ย) มาใชบังคับโดย

อนุโลม

 4. ถาคูกรณีที่เก่ียวของสามารถตกลงหรือ

ประนีประนอมยอมความกันได ใหผูประนีประนอม

เสนอขอตกลงหรือสญัญาประนีประนอมยอมความ

ตอศาล

 5. หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา ขอตกลง

หรือสัญญาประนีประนอมยอมความเปนไปตาม

เจตนาของคูกรณี หลักแหงความสุจริต เปนธรรม 

และไมฝาฝนตอกฎหมายก็ใหคูกรณีลงลายมือชื่อ

ในขอตกลงหรอืสญัญาประนีประนอมยอมความน้ัน

6. ในวนัทาํขอตกลงหรอืสญัญาประนีประนอม

ยอมความ คูสญัญาอาจรองขอใหศาลมคีาํพพิากษา 

ตามยอม พรอมแสดงเหตุผลความจําเปนตอศาล 

หากศาลเห็นวากรณีมีความจําเปนที่สมควรจะมีคํา

พิพากษาไปในเวลาน้ัน ก็ใหศาลมีคําพิพากษาไป
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อัมพวรรณ มงคลอนิทร

ตามขอตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ

ดังกลาวได โดยใหนําความในมาตรา 138 (คํา

พิพากษาตามยอม) มาใชบังคับโดยอนุโลม

 7. การขอและการดําเนินการตามมาตราน้ี 

ไมตองเสียคาขึ้นศาล

 8. คาํสัง่ของศาลทีอ่อกตามความในมาตราน้ี

ใหเปนที่สุด

 9. ถาการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงโดยไมเปนผล

หากอายคุวามครบกําหนดไปแลวหลงัจากยืน่คาํรอง

ขอใหแตงตั้งผูประนีประนอมทําหนาที่ไกลเกลี่ย 

หรือจะครบกําหนดภายใน 60 วัน นับแตวันที่

การไกลเกลีย่สิน้สดุลงใหอายคุวามขยายออกไปอกี 

60 วัน นับแตวันที่การไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง

ตารางเปรียบเทยีบความแตกตางการไกลเกล่ียกอนฟองตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 

20 ตรี และพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท

หัวขอ
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา พระราชบัญญัติ

  ความแพง มาตรา 20 ตรี  การไกลเกลี่ยขอพิพาท

กฎหมายที่เกี่ยวของ - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 มาตรา 20 ตรี

- ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการ

 ไกลเกลี่ยกอนฟอง พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 

 2 พ.ศ. 2560

- ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลัก

 เกณฑและวิธีการจายคาปวยการ และ

 คาใชจายของผูประนีประนอม พ.ศ. 2556 

 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

- ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวย 

 การไกลเกลี่ยกอนฟอง พ.ศ. 2563

- ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การ

 ไกลเกลีย่กอนฟองตามประมวลกฎหมายวธีิ 

 พิจารณาความแพงมาตรา 20 ตรี พ.ศ. 

 2563

- แนวทางการดําเนินการไกลเกลี่ยกอน ฟอง

 ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง

 มาตรา 20 ตรี

- พระราชบัญญัติ การไกล เกลี่ย

 ขอพิพาท พ.ศ. 2562

- ระเบียบสํานักงานศาลยุติธรรม วา

 ดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทตาม

 พระราชบัญญัติ การไกล เกลี่ย

 ขอพิพาท พ.ศ. 2562
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ตารางเปรียบเทยีบความแตกตางการไกลเกล่ียกอนฟองตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 

20 ตรี และพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท (ตอ)

หัวขอ
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา พระราชบัญญัติ

  ความแพง มาตรา 20 ตรี  การไกลเกลี่ยขอพิพาท

ผลใชบังคับ - ใชบังคับเมื่อพนกําหนด 60 วัน นับแตวัน

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      

- ประกาศในราชฯ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 

 2563

- มีผลใชบังคับ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

- ใชบังคับเมื่อพน 180 วัน นับแตวัน

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      

- ประกาศในราชฯ วนัที ่22 พฤษภาคม 

 พ.ศ. 2562 

- มีผลใชบังคับ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 

 2562

ขอพิพาทที่สามารถ

ไกลเกลี่ยได

- ขอพิพาททางแพงทุกประเภท

 (ไมจํากัดทุนทรัพย)

- ขอพพิาททางแพง (จํากัดทนุทรพัย)

- ขอพิพาททางอาญา 

 (จํากัดอัตราโทษ)

การยื่นคํารอง - ยื่นคําร องตอศาลที่มีเขตอํานาจหากมี

 การฟองคดี

- ยืน่คาํรองตอศาล สาํนักงานสงเสรมิ

 ตุลาการ หรือหนวยงานของรัฐ

 ทีนํ่าพระราชบญัญตักิารไกลเกลีย่ฯ

 ไปใช

คาใชจาย - ไมเสยีคาขึน้ศาลและไมเสยีคาใชจายในการ

 ยืน่คาํรองขอใหศาลบงัคบัการสญัญาประนี

 ประนอมยอมความ (กรณีตกลงกันได)

- ไมเสียคาขึ้นศาล แตเสียคาใชจาย

 ในการยื่นคํารองขอใหศาลบังคับ

 ตามบันทึกขอตกลงระงับขอพิพาท

 (กรณีตกลงกันได)

- ผูไกลเกลีย่ทีด่าํเนินการขึน้ทะเบยีน 

 ตามระเบยีบสาํนักงานศาลยตุธิรรม 

 วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ

ผูดําเนินการไกลเกลี่ย - ผูประนีประนอมที่ดําเนินการขึ้นทะเบียน

 ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวย

 การไกลเกลี่ย ฯ และผูประนีประนอม

 ประจําศาล

- 1,000 บาท แตไมเกิน 6.000 บาท ตอคดี

 ตามประกาศสํานักงานศาลยุติธรรมเรื่อง

 หลักเกณฑและวิธีการจายคาปวยการและ

 คาใชจายของผูประนีประนอมยอมความ

คาใชจายและ

คาปวยการ

- ปจจุบนัอยูระหวางการพจิารณาของ

 กระทรวงยตุธิรรมรวมกับกระทรวง

 การคลัง

- สิ้นสุดผลลงทุก 3 ป นับจากวันจัด

 ทําทะเบียน

วาระการดํารงตําแหนง - สิ้นสุดผลลงทุก 2 ป นับจากวันจัดทํา

 ทะเบียน
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ตารางเปรียบเทยีบความแตกตางการไกลเกล่ียกอนฟองตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 

20 ตรี และพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท (ตอ)

หัวขอ
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา พระราชบัญญัติ

  ความแพง มาตรา 20 ตรี  การไกลเกลี่ยขอพิพาท

สภาพบังคับตาม

ขอตกลง

- หากคูความฝายใดไมปฏิบตัติามคาํพพิากษา

 คู ความอีกฝายหน่ึงสามารถขอใหศาล

 ออกหมายตั้งเจาพนักงาน บังคับคดีเพื่อ

 ดําเนินการบังคับคดีตอไปได

- หากคูความไมปฏิบัติตามขอตกลง

 ระงับขอพิพาท คูกรณีสามารถยื่น

 คํารองขอตอศาลเพื่อใหบังคับตาม

 ขอตกลงระงับขอพพิาทภายใน 3 ป

 นับแตวันที่อาจบังคับตามขอตกลง

 ระงับขอพิพาทได

การตรวจสอบคํารอง - ศาลมีอํานาจตรวจสอบคําร องตรวจ

 ขอตกลงหรือสัญญาประนีประนอมกอนที่

 คูความจะลงชื่อ

- ผูอํานวยการมีอํานาจตรวจคํารอง

- ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีแพงเขตอํานาจศาล - พระราชบัญญัติ การไกลเกลี่ย

 ขอพิพาท ไมใชกับคดีอาญาที่อยูใน

 อํ านาจของศาลเยาวชนและ

 ครอบครัวตามกฎหมาย วาดวย

 ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ และ

 ไมใชกับขอพพิาททางแพงเก่ียวดวย

 สิทธิแหงสภาพบุคคลในครอบครัว

 หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย

อายุความ - เมือ่ศาลมคีาํสัง่แตงตัง้ผูประนีประนอมแลว

 แตการไกลเกลีย่สิน้สดุลงโดยไมเปนผลหาก

 ปรากฏวาอายคุวามครบกําหนดไปแลวหลงั

 จากยื่นคํารองหรือจะครบกําหนดภายใน 

 60 วัน นับแตวันที่ การไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง

 ใหอายคุวามขยายออกไปอกี 60 วนั นับแต

 วันที่การไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง

- ในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาท

 สิ้นสุดลงโดยไมเปนผลหากปรากฏ

 วาอายุความครบกําหนดไปแลวใน

 ระหวางการไกลเกลีย่ขอพพิาทหรอื

 จะครบกําหนดภายใน 60 วนั นับแต

 วันที่การไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง

ผลของคําสั่งศาล - คําสั่งศาลที่ออกตามมาตรา 30 ตรี ใหเปน

 ที่สุด

- กฎหมายไมไดมีการกําหนดไว

อักษรยอสํานวนความ - กฟว, กฟย, และ กฟวE, กฟยE - กฟ, กฟบ

ที่มา: สํานักงานสงเสริมตุลาการ
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4. ข อสังเกตบางประการเ ก่ียวกับ

การไกลเกล่ียกอนฟองตามประมวล

กฎหมายวธีิพจิารณาความแพงมาตรา

 30 ตรี 

 4.1 ความหมายของ “การไกล เกล่ีย

ขอพิพาทกอนฟอง”

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคืออะไร คือ

การดําเนินการเพื่อใหคูกรณีมีโอกาสเจรจา ตกลง

กันระงับขอพิพาททางแพงและทางอาญาโดยสันติ

วธีิ และปราศจากการวนิิจฉยัชีข้าดขอพพิาท ไมรวม

ถึงการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ดําเนินการในศาล 

และในชั้นบังคับคดี โดยมีผูไกลเกลี่ยเปนคนกลาง

กําหนดแนวทางชวยเหลอืและเสนอแนะหาทางยตุิ

ขอพิพาท
7
 

 จึงเห็นไดวา การไกลเกลีย่ขอพพิาทกอนฟอง

เปนการยุติขอพิพาทแหงคดีโดยไมตองฟองคดี

ความตอศาล เพราะวามีการไกลเกลี่ยกอนฟอง 

จะเปนกรณีที่ยังไมไดมีการเสนอคดีตอศาล ถาคู

กรณี ที่เกี่ยวของสามารถตกลงหรือประนีประนอม

ยอมความกันได ใหผูประนีประนอมเสนอขอตกลง

หรอืสญัญาประนีประนอมยอมความตอศาล อยางไร

ก็ตาม ถามีฟองรองบังคบัคดแีลว คูความก็สามารถ

การไกลเกลี่ยขอพิพาทหลังฟองไดโดยใชประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 138 เรื่อง

สัญญาประนีประนอมยอมความเทากับวาปจจุบัน

กฎหมายเปดโอกาสใหคู กรณีสามารถไกลเกลี่ย

ขอพพิาทสามารถไดทัง้กอนฟอง และหลงัฟองแลว

แตจะเลือกใช ทั้งน้ีตองมีการเผยแพรความรู  

ความเขาใจแกคูกรณีพรอมทั้งใหคูกรณีทราบถึง

ขอดีขอเสียของการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟอง

 4.2 ผูไกลเกลี่ยกับผูประนีประนอมคือใคร

 ผูไกลเกลี่ย คือ ตองเปนบุคคลที่ขึ้นทะเบียน 

และแตงตั้งเปนผูไกลเกลี่ยโดยตองผานการอบรม

การไกล  เกลี่ยข อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะ

กรรมการบริหารงานยตุธิรรมแหงชาตติามกฎหมาย

วาดวยการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแหงชาติ

รับรองเทานั้น
8
 

ผูประนีประนอม คอื เปนบคุคลหรือคณะบคุคล

จะขึ้นทะเบียนหรือไมก็ได รวมถึงผูพิพากษาหรือ

เจาหนาทีศ่าลสามารถเปนผูประนีประนอมได
9
 ทัง้นี้ 

คุณสมบัติสําคัญของไกลเกลี่ย คือ เปนอิสระและ

เปนกลางรกัษาความลบัของคูพพิาท มคีวามอดทน 

ซือ่สตัยสจุรติ มคีวามรูความสามารถในเน้ือหาหรือ 

เร่ืองที่พิพาท มีความสามารถในการเจรจาและ

ติดตอสื่อสาร และมีความรูและประสบการณใน

การไกลเกลี่ย
10
 

 จึงเห็นไดวา ผูไกลเกลี่ยกับผูประนีประนอม

จึงเปนบุคคลผูทําหนาที่ชวยคูกรณีในการเจรจา

หาขอยุติบนพื้นฐานจากขอเสนอของคูพิพาททั้ง

สองฝาย เทากับวาคุณสมบัติของผูประนีประนอม

มีความสําคัญ เพราะวาคนกลางมีบทบาทตองทํา

7
 ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟอง ศาลกันนทรลักษ

8
 ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟอง ศาลกันนทรลักษ

9
 ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟอง ศาลกันนทรลักษ

10 
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองและหลังฟอง
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หนาที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟอง จึงตองมี

ความสามารถเปนผูฟงทีมี่ประสทิธิภาพ เขาใจความ

รูสึกของผูพิพาท มีความคิดสรางสรรค ไมเปน

ผู ตัดสิน มีความเปนกลาง มีความอดทนและ

อุตสาหะ มีความซื่อสัตย ไมมีอคติตอฝายใด การ

วางตัวทีดี่ การใหเกียรตคิูพพิาท และมอีารมณขนั
11

ทั้งน้ีตองไกลเกลี่ยขอพิพาทอยางไร ใหคู กรณี

ชนะดวยกันทัง้สองฝาย ฉะน้ันผูไกลเกลีย่กับผูประนี

ประนอมตองมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมายทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งศาสตรอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของกับการไกลเกลี่ย เพื่อใหการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทกอนฟองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดงัน้ัน ถาคูกรณตีกลงกันได ทาํขอตกลง หรอืสญัญา

ประนีประนอมยอมความ เสนอศาลพิจารณา

พิพากษาตามยอม แตถาคูกรณีตกลงกันไมได ก็ไป

ฟองคดีศาลเพื่อใหศาลตัดสินคดี

 4.3 ขั้นตอนการไกลเกล่ียขอพิพาทกอน

ฟองตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง

 มาตรา 20 ตร/ีแผนผังการไกลเกลีย่ขอพพิาท

กอนฟอง

 4.3.1 การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 20 

ตรี/แผนผังการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟอง

 1. คูกรณียื่นคํารองไกลเกลี่ย

 2. ยื่นตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี แจงคู

กรณีอีกฝายหน่ึงเพื่อสอบถามความประสงคเขา

รวมไกลเกลี่ย

 3. ประสานแจงวนันัดแตงตัง้ผูประนีประนอม

 4. ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท

 4.1 ตกลงกันได ทําขอตกลง หรือสัญญา

ประนีประนอมยอมความ เสนอศาลพิจารณา

พิพากษาตามยอม

 4.2 ตกลงกันไมได
12
 

 4.3.2 ขั้นตอนการดําเนินคดีแพงตั้งเร่ิมตน

เสนอคดีตอศาลจนถึงการบังคับคดีโดยสังเขป

 1. การเสนอคดีแพงตอศาล ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 55

 2. นําคดีไปเสนอตอศาลที่มีเขตอํานาจตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 2-

มาตรา 10

 3. การทาํคาํฟองเสนอศาล การบรรยายฟอง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 172

 4. เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียกและสําเนา

คําฟองแลว จําเลยตองยื่นคําใหการภายใน 15 วัน

ตามหลักเกณฑตามมาตรา 177

 5. เมือ่จําเลยยืน่คาํใหการแลว ศาลจะทาํการ

ชี้สองสถานตามหลักเกณฑตามมาตรา 182 ถึง

มาตรา 184

 6. การสืบพยานตองสืบพยานตามประเด็น

ขอพพิาทตามหลกัเกณฑตามมาตรา 185 วรรคสอง

 7. หากถึงวันสืบพยาน คู ความไมมาศาล

ก็ถือวาคูความขาดนัดพจิารณาตามหลกัเกณฑตาม

มาตรา 200 ถึงมาตรา 207

11
 มนตรี ศิลปมหาบัณฑิต สํานักงานระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม

12 
สํานักสงเสริมงานตุลาการขอควรรู: ขอพิพาททางแพงที่สามารถไกลเกลี่ยกอนฟองได ตามพระราชบัญญัติ การไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 พ.ศ. 2562 มาตรา 20 
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 จึงเห็นไดวา การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปน

บทบาทของผูไกลเกลี่ย กลาวคือ เปนผูสานตอ

กระบวนการเจรจาตอรองใหดําเนินการตอไป เปน

ผูสรางทางเลือกตาง ๆ ในการยุติขอพิพาท และ

เปนผูรับผิดชอบตอกระบวนการ ไมใชผลลัพธ โดย

มขีั้นตอนการไกลเกลี่ยขอพิพาท คอื การกลาวเปด

การไกลเกลีย่ การคนหาความตองการ การแสวงหา

ทางออก และการจัดทําขอตกลง
13

 4.4 ไมมีการนํากฎหมายลักษณะพยาน

มาใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคดี

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองเกิดขึ้นกอน

ฟองคดีจึงไมนําหลักกฎหมายลักษณะพยานที่วา

ตองวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงในคดี ตองใชพยาน

หลักฐานเพื่อใหการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงในคดี

มาใชบังคับ

 หลักกฎหมายลักษณะพยาน เปนเคร่ืองมือ

ชวยใหผูที่จะวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงโดยเฉพาะ

ศาลสามารถวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงในคดีไดตรง

ตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นในคดี น้ีคือเปาหมาย

สุดทายที่กฎหมายลักษณะพยานตองการ คือ

ความจริง (The Truth)

 จึงเห็นไดวา การไกลเกลีย่ขอพพิาทกอนฟอง

ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 

20 ตรี เปนความสมัครใจของคูกรณี ทั้งนี้เพราะวา

คูกรณีไดประโยชนหลายอยาง กลาวคือ สะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด พอใจทุกฝาย และมีผลบังคับ 

เทากับวาเปนทางเลือกสําหรับคูกรณีใชยุติปญหา

ขอพิพาททางแพงโดยใชการไกลเกลี่ยกอนฟอง 

เพราะวาคูกรณไีมตองฟองรองใหศาลเปนผูวนิิจฉยั

ชี้ขาดตัดสินคดีวา ใครเปนฝายถูกหรือฝายผิดแลว

บังคับตามคําพิพากษาในที่สุด

 4.5 การไกลเกล่ียขอพิพาทกอนฟองตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 

20 ตรี

 คําสั่งของศาลที่ออกตามความในมาตราน้ี

ใหเปนที่สุด เปนไปตามความในวรรคสี่ มาตรา 20 

ตรี คําวาใหเปนที่สุด เห็นวาเฉพาะคําสั่งศาลตาม

มาตราน้ีเทาน้ัน ไมรวมถึงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง มาตรา 138 หลักหามมิให

อทุธรณคาํพพิากษาตามยอมมขีอยกเวนใหอทุธรณ 

มี 3 กรณีดวยกันตาม (1) (2) และ (3) 

 4.6 ขอดแีละขอเสียของการไกลเกล่ียกอน

ฟองตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง 

มาตรา 20 ตรี 

 4.6.1 สาํหรบัคูกรณ ีไดประโยชนดวยเหตผุล 

เพราะวา

 (ก) สะดวก คือ มีขั้นตอนไมยุงยาก

 (ข) รวดเร็ว คือ ใชเวลาไมนาน ไมตองเสีย

เวลาฟองคดี และสืบพยาน

 (ค) ประหยัด คือ ไมมีคาใชจายของคูกรณี

ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี 

 (ง) พอใจทุกฝาย คือ เปดโอกาสใหคูกรณี

เจรจาตกลงระงับขอพิพาท เปนความลับ รักษา

ความสัมพันธของทุกฝาย

 (จ) มีผลบังคับ คือ หากคูกรณีไมปฏิบัติตาม

ขอตกลง คูกรณีอีกฝายหนึ่งสามารถยื่นคํารอง ขอ

13 
มนตรี ศิลปมหาบัณฑิต สํานักงานระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
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อัมพวรรณ มงคลอนิทร

ตอศาลใหบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทได 

ภายใน 3 ป นับแตวันที่อาจบังคับตามขอตกลง

ระงับขอพิพาทไดโดยไมตองฟองคดีตอศาล
14
 

 เทากับวาเปนทางเลือกสําหรับคูกรณีใชยุติ

ปญหาขอพิพาททางแพงโดยใชการไกลเกลี่ยกอน

ฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 20 ตรี เน่ืองจากคูกรณีไมตองฟองรอง

ใหศาลเปนผูวนิิจฉยัชีข้าดตดัสนิคดวีา ใครเปนฝาย

ถูกหรือฝายผิด แลวบังคับตามคําพิพากษา ไมตอง

เสียคาขึ้นศาล รักษาสัมพันธภาพระหวาคูกรณี 

มีผลบังคับไดตามกฎหมาย ดังน้ัน ประโยชนของ

การไกลเกลี่ยยอมสงผลตอคูความ ศาล รัฐ และ

ประเทศในที่สุด

 4.6.2 สําหรับศาล ไมไดคาธรรมเนียมศาล

 4.6.3 สาํหรับทนายความ ไมไดคาจางวาความ

 ประเภทคดีที่สามารถไกลเกลี่ยกอนฟองได

 ประเภทคดีที่สามารถไกลเกลี่ยกอนฟองได 

กลาวคือ ขอพิพาททางแพงทุกประเภท (ไมจํากัด

ทุนทรัพย) สวนขอพิพาททางแพงที่ไมสามารถ

ไกลเกลี่ยได คือ 1) สิทธิเก่ียวดวยสภาพบุคคล 

2) สทิธิในครอบครัว 3) กรรมสทิธ์ิในอสงัหารมิทรพัย 

ยกเวนขอพิพาททางแพงเหลาน้ีที่ไกลเกลี่ยได คือ 

1) ขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใชขอพิพาทเกี่ยวดวย

อสังหาริมทรัพย 2) ขอพิพาทระหวางทายาทเกี่ยว

ดวยทรัพยมรดก 3) ขอพิพาทอื่นตามที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกา 4) ขอพิพาทอื่นนอกจากขอ 1-3 

ที่มีทุนทรัพยไมเกินลานบาท
15
 

5. สรุปและเสนอแนะ

 ประเทศไทยปจจุบันอยูในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง

น้ีตกต่ํา สงผลกระทบทําใหประชาชนเดือดรอน

จากปญหาหน้ีสนิ หรือคดคีวามจํานวนมากตองการ

ความชวยเหลือ ฉะน้ันเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จ

จริงไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี บัญญัติการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีแพงกอนฟองซึ่งเปน

กระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกใหม เทากับเปนการ

เบ่ียงเบนคดีใหไดรับการคลี่คลายใหเร็วขึ้น ผลคือ

จํานวนคดีลดลง เพราะวาขอพิพาทระงับไดเร็วขึ้น 

รวมถึงประหยัดเวลา และคาใชจาย ผลลัพธของ

การยุติขอพิพาท ทั้งนี้โดยผูที่สามารถยื่นไกลเกลี่ย

ขอพิพาทในคดีแพงกอนฟองมีแตคดีมีขอพิพาท

เทาน้ัน เพราะเปนการโตแยงสิทธิหรือหนาที่เพื่อ

ยุติคดีที่เกิดขึ้น ไมตองนําคดีไปฟองรองตอศาล 

และเกิดความสมานฉันทและสันติวิธีแกทุกฝาย 

นาจะตอบโจทยมากกวาการไกลเกลี่ยขอพิพาท

หลังฟอง เพราะวามีผูไกลเกลี่ยเปนคนกลางซึ่ง

เปนบุคคลผูทําหนาที่ชวยคูกรณีในการเจรจาหา

ขอยุติบนพื้นฐานจากขอเสนอของคูพิพาททั้งสอง

ฝายเพื่อใหบรรลุขอตกลงรวมกันตกลงกันได ทั้งนี้

โดยมีทําขอตกลง หรือสัญญาประนีประนอมยอม

ความ เสนอศาลพิจารณาพิพากษาตามยอม ดังนั้น

ผลการเจรจาไกลเกลี่ยจึงมิไดเกิดขึ้นจากขอเสนอ

หรอืคาํชีข้าดของผูไกลเกลีย่แตอยางไร แตอยางไร

14 
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟอง ศาลกันนทรลักษ

15 
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ก็ตาม ถาการระงับขอพิพาททางเลือกโดยวิธีการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองไมสําเร็จก็ตองดําเนิน

การกลับไปใชหลักการที่วา“ศาลเปนที่พึ่งสุดทาย

ของประชาชน” จึงเปนไปตามหลักการ “ความ

ยุติธรรมตามความเปนจริง” หรือ“ความยุติธรรม

ตามกฎหมาย” เพราะวาคําวา “ยุติธรรม” มาจาก

คําวา “ยุติ” กับ “ธรรม” เทากับ ยุติ คือ หยุดหรือ

จบ และธรรม คือ ธรรมชาติหรือความดี ทายสุด 

ยตุธิรรม คอื จบปญหาไดโดยความชอบธรรมน่ันเอง

 ขอเสนอแนะ สมควรอยางยิ่งใหประชาชน

ทกุคนโดยเฉพาะคูกรณทีีม่ขีอพพิาทเขาถึงกระบวน

การยุติธรรมทางเลือกใหม เนื่องจากการไกลเกลี่ย

ขอพพิาทกอนฟองตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา

ความแพง มาตรา 20 ตรี เพราะวามีประโยชน 

เน่ืองจากวาเปนการประหยัดเวลา ประหยัดคาใช

จาย ไมตองเสยีคาขึน้ศาล ทัง้น้ีภาครฐัโดยกระทรวง

ยุติธรรมและเอกชนผูที่เก่ียวของใหความรวมมือ

ในการประชาสมัพนัธใหคูกรณีทีม่ขีอพพิาทมคีวามรู

ความเขาใจเพื่อทําใหคูกรณีบรรลุขอตกลงรวมกัน

ดวยความเปนชอบธรรมแกทุกฝาย อันจะยังเปน

ประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

ตอไป 
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