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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมีระบบ
และมาตรฐานเดียวกัน  โดยก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไกล่เกลี่ยและการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ไกล่เกลี่ย  เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพผู้ไกล่เกลี่ยและคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีและบุคคลอื่น 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยิ นยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด  ๒  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  หมวด  ๓  การไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาททางอาญา  หมวด  ๔  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน  และหมวด  ๕   

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกัน

ระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท  ทั้งนี้  ไม่รวมถึง

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด าเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี 

“ผู้ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

“ข้อตกลงระงับข้อพิพาท”  หมายความว่า  ข้อตกลงที่คู่กรณีตกลงให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วย

กฎหมายเพ่ือระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ  ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่  และให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ  

หน้าที่  หรือความรับผิดเพียงเท่าที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงนั้น 

“หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินการ

ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ส านักงาน 

ศาลยุติธรรม  ส านักงานอัยการสูงสุด  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ก าหนดในกฎกระทรวง 

“นายทะเบียน”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ 

ที่ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของตน 

หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

มาตรา ๕ ให้หน่วยงานของรฐัที่ประสงคจ์ะด าเนนิการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบญัญตันิี้

แจ้งให้กระทรวงยุติธรรมทราบด้วย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงโดยไม่เป็นผล  หากปรากฏว่าอายุความ

ครบก าหนดไปแล้วในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจะครบก าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง  ให้อายุความขยายออกไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สิ้นสุดลง 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา  ๓๓  ให้น าความใน 

วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้นับระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งของศาลถึงที่สุด 

มาตรา ๗ ให้ประธานศาลฎีกา  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และอัยการสูงสุดรักษาการ  

ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 

ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนด  และนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงและ

ระเบียบ  และให้อัยการสูงสุดมีอ านาจออกข้อบังคับ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อก าหนด  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และข้อบังคับนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้

ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๘ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่คดีอาญาที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว  ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

หมวด  ๑ 
ผู้ไกล่เกลี่ย 

 
 

มาตรา ๙ บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน 

ให้นายทะเบียนมีอ านาจสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ด้วย  

แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น 

การยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การต่ออายุหนังสือรับรอง

การขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การแจ้งรายการในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  

และแบบบัตรประจ าตัวผู้ไกล่เกลี่ย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศ

ก าหนด  

้หนา   ๓
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การถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ย  การสิ้นสภาพของผู้ไกล่เกลี่ย  และการเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๐ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 

 (๑) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 

งานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง 

 (๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

 (๑) เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ 

 (๓) เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้  และยังไม่พ้นห้าปี  นับถึงวันยืน่

ค าขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

มาตรา ๑๑ ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๒) ช่วยเหลือ  อ านวยความสะดวก  และเสนอแนะคู่กรณีในการหาแนวทางยุติข้อพิพาท  

(๓) ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง 

(๔) จัดท าข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยกระท าการตามหน้าที่โดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้อ งรับผิด 

ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

มาตรา ๑๒ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง  อิสระ  ยุติธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ 

(๒) เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกครั้ง  ในกรณีที่ไม่อาจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้  

ตอ้งแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  ไม่ท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร 

(๔) ซื่อสัตย์สุจริต  และไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณีหรือบุคคลอื่น  

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ 

(๖) รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๗) ไม่กระท าการในลักษณะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทหรือบีบบังคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

ลงลายมือชื่อในข้อตกลงระงับข้อพิพาท 

(๘) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๓ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลาง

และความเป็นอิสระของตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ  โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับ

คู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส 

(๒) เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ  หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียง

ภายในสามชั้น  หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน 

(๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้  หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง 

มาตรา ๑๔ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกคู่กรณีตั้งข้อรังเกียจที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่

ไม่เป็นกลางหรอืไมเ่ป็นอิสระได้  หากมีกรณีดังกล่าวผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนตามมาตรา  ๑๕  (๔)  ได้ 

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน  การตั้งข้อรังเกียจตามวรรคหนึ่งต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากคู่กรณีทุกคนในฝ่ายนั้น 

มาตรา ๑๕ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนโดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือ

หนว่ยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยเหตุ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระท าการฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 

(๒) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 

(๓) ขาดจริยธรรมตามมาตรา  ๑๒ 

(๔) ถูกตั้งข้อรังเกียจตามมาตรา  ๑๔ 
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มาตรา ๑๖ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ห้ามมิให้ผู้ไกล่เกลี่ยกระท าการหรือจัดให้กระท าการใด ๆ   

ที่เป็นการบังคับ  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือกระท าการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ  เพ่ือให้คู่กรณีท าข้อตกลง

ระงับข้อพิพาท 

มาตรา ๑๗ ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สิ้นสภาพการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยถูกถอดถอนหรือความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงในระหว่าง

การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คู่กรณีอาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น

ต่อไปโดยอาจใช้เอกสารของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด าเนินการมาแล้วได้ตามที่คู่กรณีและ  

ผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยในหน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

ให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ตามระเบียบ

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางแพ่ง 

 
 

มาตรา ๒๐ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งตามพระราชบัญญัตินี้   ถ้าเกี่ยวด้วยสิทธิ 

แห่งสภาพบุคคล  สิทธิในครอบครัว  หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์  ไม่สามารถกระท าได้ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งให้กระท าได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ 

(๒) ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก 

(๓) ข้อพิพาทอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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(๔) ข้อพิพาทอื่นนอกจาก  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท  หรือไม่เกิน
จ านวนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๑ ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้ยื่นค าร้อง
ต่อหน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

ให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสอบถามความสมัครใจของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง  
ท่ีจะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้หน่วยงานซึ่งด าเนิน 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจ าหน่ายค าร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น  และแจ้งให้คู่กรณีผู้ยื่นค าร้องไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาททราบ  

ในกรณีที่มีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย  และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท  ให้สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีที่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทได้ 

การยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  รายละเอียดของค าร้อง  และระยะเวลาในการพิจารณา  
ค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่หน่วยงานซึ่งด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๒ ให้คู่กรณีตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนหนึ่งหรือหลายคนจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ย 
ที่หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจัดท าไว้  หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยได้  
คู่กรณีอาจขอให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีดังกล่าว  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก าหนด 

การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
ให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงคู่กรณีเกี่ยวกับกระบวนการและผลทางกฎหมายใน  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  รวมทั้งสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

มาตรา ๒๓ เมื่อมีข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็น
อิสระของผู้ไกล่เกลี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา  ๑๓  และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
คัดค้านหรือผู้ไกล่เกลี่ยเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยผู้นั้นหยุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ก่อน  
และแจ้งให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ  เพ่ือที่หัวหน้าหน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทดังกล่าวจะได้มีค าสั่งต่อไป 
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การยื่นค าคัดค้าน  การพิจารณาค าคัดค้าน  และการให้ผู้ไกล่เกลี่ยคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน  

ผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งถูกคัดค้าน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๓  เมื่อมีการท าบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท

ตามมาตรา  ๓๐  แล้ว  ถ้าปรากฏในภายหลังว่าผู้ไกล่เกลี่ยมิได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุ 

อันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา  ๑๓  หรือการแต่งตั้ง 

ผู้ไกล่เกลี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  บันทึกข้อตกลงนั้นไม่เสียไป แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่กรณีในการพิสูจน์

เพื่อให้ศาลมีค าสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงดังกล่าว 

มาตรา ๒๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   

โดยผู้ไกล่เกลี่ยอาจตกลงกับคู่กรณีเพื่อก าหนดกรอบระยะเวลาและแผนการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ด้วยก็ได้ 

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทความประสงค์ของ

คู่กรณีที่จะระงับข้อพิพาท  และข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ย

อธิบายให้คู่กรณีเข้าใจซึ่งกันและกันหรือผ่อนปรนเข้าหากันอันน าไปสู่การตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ 

มาตรา ๒๖ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย   เว้นแต ่

เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบางสถานการณ์  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ลับหลังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได ้ แต่ผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งถงึการด าเนนิการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นให้คูก่รณี

ฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย 

ผู้ไกล่เกลี่ยอาจอนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๗ ในระหว่างการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิถอนตัว

จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยท าเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้ไกล่เกลี่ยได้ 

มาตรา ๒๘ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันได้ 

โดยอิสระ  ทั้งนี้  ข้อตกลงนั้นตอ้งไมเ่ปน็การตอ้งหา้มชัดแจ้งโดยกฎหมาย  เป็นการพ้นวสิัย  หรือเป็นการขดัตอ่

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้รับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังตอ่ไปนี้  
เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคด ี กระบวนการอนญุาโตตุลาการ  หรือกระบวนพิจารณาอื่นใด  เว้นแต่
เพื่อการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 

(๑) ความประสงค์หรือความสมัครใจของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณี 
(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระท าโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๔) ข้อเสนอใด ๆ  ที่เสนอโดยผู้ไกล่เกลี่ย 
(๕) ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครใจที่จะยอมรับข้อเสนอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๖) เอกสารที่จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะใช้หรือใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะ 
พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใดที่มีอยู่และน าสืบได้อยู่แล้วในกระบวนพิจารณาของศาล  

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  หรือกระบวนพิจารณาอื่นใด  ย่อมไม่ต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วยเหตุที่คู่กรณี
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดน าไปใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

มาตรา ๓๐ เมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลง 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยให้
คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อไว้ 

บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี 
(๒) ข้อพิพาทตามกฎหมาย 
(๓) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
(๔) สาระส าคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เช่น  การชดใช้เยียวยา

ความเสียหาย  เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรอืงดเวน้ปฏิบัติ  ระยะเวลาด าเนินการ  หรือข้อตกลงไม่ติดใจ
ที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย 

มาตรา ๓๑ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ 
(๒) คู่กรณีถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรา  ๒๗ 

(๓) ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์และให้ยุติการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๒ 
การบงัคับตามข้อตกลงระงบัข้อพิพาท 

 
 

มาตรา ๓๒ เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงระงับ  

ข้อพิพาทแล้ว  แต่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท  คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้อง

อาจยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้  

การร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องกระท าภายในสามปีนับแต่วันที่อาจบังคับตามข้อตกลงระงับ 

ข้อพิพาทได้  ถ้าไม่ได้ร้องขอภายในก าหนดดังกล่าว  ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นเป็นอันระงับไป 

การร้องขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลยุติธรรมที่มีการท าข้อตกลงระงับข้อพิพาทในเขตศาลนั้น  

หรือศาลยุติธรรมที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล  หรือศาลยุติธรรมที่มีเขตอ านาจพิจารณา

พิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยนั้น  และให้เสียค่าขึ้นศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ในอัตราเดียวกับค าร้องขอให้ศาลบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศ 

มาตรา ๓๓ ให้ศาลมีค าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท  เว้นแต่ความปรากฏแก่ศาล

หรือคู่กรณีซึ่งถูกบังคับตามข้อตกลงนั้นพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า 

(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถที่จะเข้าท าข้อตกลงระงับข้อพิพาท 

(๒) มูลเหตุแห่งข้อพิพาทหรือข้อตกลงระงับข้อพิพาทมีลักษณะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง 

โดยกฎหมาย  เป็นการพ้นวิสัย  หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๓) ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกิดจากกลฉ้อฉล  บังคับ  ขู่เข็ญ  หรือกระท าการโดยมิชอบ  

ด้วยประการใด ๆ 

(๔) มีเหตุเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา  ๒๔  ที่มีผลต่อการท าบันทึกข้อตกลง 

อย่างมีนัยส าคัญ 

ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่ 

(๑) ศาลมีค าสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 

(๒) ศาลมีค าสั่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 

(๓) ศาลมีค าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๔ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอ านาจออก

ข้อก าหนดในเรื่องการยื่นค าร้องขอและการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา  ๓๒  และการมีค าสัง่

ตามมาตรา  ๓๓  ทั้งนี้  นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ให้น าบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย  

วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

 
 

มาตรา ๓๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระท าได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความผิดอันยอมความได้  

(๒) ความผิดลหุโทษตามมาตรา  ๓๙๐  มาตรา  ๓๙๑  มาตรา  ๓๙๒  มาตรา  ๓๙๓   

มาตรา  ๓๙๔  มาตรา  ๓๙๕  และมาตรา  ๓๙๗  แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่น 

ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเมื่อคู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญากันแล้ว   

ให้ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับเฉพาะคู่กรณีซึ่งท าข้อตกลงดังกล่าว 

มาตรา ๓๖ ในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  หากคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวน

หรือพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาลแล้ว  ให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแจ้งให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  ทราบ  

พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาลอาจรอการสอบสวน  การสั่งคดี  การพิจารณาคดีหรือ 

การพิพากษาคดี  แล้วแต่กรณี  ไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้ 

เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาสิ้นสุดลงแล้ว  ให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  

หรือศาลทราบ  ในกรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาททางอาญากันได้  ให้ส่งส าเนาบันทึกข้อตกลง  

ดังกล่าวไปด้วย 

ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่เป็นผล  ให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  

หรือศาล  สอบสวน  สั่งคดี  หรือพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๗ หากคู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมี

สิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ให้สิทธิน าคดีอาญา 

มาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่งแล้ว  ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่ง  ให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งด าเนินการเพ่ือขอให้มี

การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา  ๓๒  ได้  

ในกรณีตามวรรคหนึ่งซึ่งมีข้อตกลงระงับข้อพิพาทให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งได้รับประโยชน์ 

แห่งเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อตกลง  ให้น าความในมาตรา  ๖  มาใช้บังคับในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายนั้น 

ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง  

มาตรา ๓๘ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใดซึ่งความในหมวดนี้มิได้บัญญัติไว้  

ให้น าบทบัญญัติในหมวด  ๒  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  มาใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ทางอาญาโดยอนุโลม 
หมวด  ๔ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๓๙ ในหมวดนี้ 

“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา”  หมายความว่า  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใน 

ชั้นการสอบสวน  โดยพนักงานสอบสวนจัดให้คู่กรณีในคดีอาญามีโอกาสเจรจาตกลงหรือเยียวยา

ความเสียหายเพื่อระงับคดีอาญา 

“คู่กรณ”ี  หมายความว่า  ผู้ต้องหาและผู้เสียหายในคดอีาญา  แต่ไม่หมายความรวมถงึคดีอาญา

ที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย 

มาตรา ๔๐ เมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งมีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

ตามมาตรา  ๔๔  แล้ว  ให้หยุดนับอายุความในการด าเนินคดอีาญา  และเมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจ

ออกค าสั่งมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไปตามมาตรา  ๖๑  ให้นับอายุความในการด าเนินคดีต่อจากเวลานั้น  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม  

หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุดก าหนด  แล้วแต่กรณี  

เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาหากผู้ต้องหามิได้มีพฤติการณ์หลบหนี  มิให้

น าบทบัญญัติในเรื่องการฟ้องและการผัดฟ้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา

ความอาญาในศาลแขวง  รวมทั้งการควบคุมและการขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาใช้บังคับ  ทั้งนี้  จนกว่าพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งจะมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไป  และให้นับ

ระยะเวลาการฟ้อง  การผัดฟ้อง  การควบคุม  และการขังตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป 

กรณีตามวรรคสาม  ถ้าผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นการสอบสวน  มิให้น าบทบัญญัติ

ในเรื่องระยะเวลาตามมาตรา  ๑๑๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ 

มาตรา ๔๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนให้กระท าได้ในคดีความผิด  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) คดีความผิดอันยอมความได้ 

(๒) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา  ๓๙๐  มาตรา  ๓๙๑  มาตรา  ๓๙๒  มาตรา  ๓๙๓  

มาตรา  ๓๙๔  มาตรา  ๓๙๕  และมาตรา  ๓๙๗  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และความผิดลหุโทษอื่น 

ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๓) ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒ คดีความผิดตามมาตรา  ๔๑  (๓)  ต้องเป็นกรณีที่ 

(๑) ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่เป็นคดี

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  คดีความผิดลหุโทษ  ซึ่งพ้นระยะเวลาเกินสามปีนับแต่มีค าสั่งยุติคดี  และ 

(๒) ผู้ต้องหาไม่อยู่ระหว่างตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือพ้นโทษมาแล้วเกินกวา่ห้าปี  เวน้แต่

เป็นคดีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  คดีความผิดลหุโทษ  หรือคดีความผิดที่ผู้ต้องหาได้กระท าในขณะที่มี

อายุต่ ากว่าสิบแปดปี 

มาตรา ๔๓ คดีที่อาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้คู่กรณีทราบ

ในโอกาสแรกว่ามีสิทธิยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๔ เมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ทางอาญา  และคดีนั้นมิได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  ให้คู่กรณียื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ทางอาญาต่อพนักงานสอบสวน  ให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอ  หากพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจ

ออกค าสั่งเห็นว่าพฤติการณ์ของการกระท าความผิดไม่ร้ายแรงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม  

ให้พิจารณามีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

การยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  การพิจารณาและระยะเวลาการสั่งค าร้อง   

และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามความในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม  หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุด  ก าหนด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๕ ในกรณีมีผู้เสียหายหลายคน  ผู้เสียหายซึ่งเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

ต้องสมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

ในกรณีที่มีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย  และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท  ให้สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีที่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา

มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัด

หรือฝืนความประสงค์ของผู้เสียหาย 

มาตรา ๔๗ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนใดซึ่งความในหมวดนี้

มิได้บัญญัติไว้  ให้น าบทบัญญัติในหมวด  ๒  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  และหมวด  ๓  การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาททางอาญา  มาใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนโดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๒ 
ผู้ไกล่เกลี่ย 

 
 

มาตรา ๔๘ บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามความในหมวดนี้  ให้ยื่นค าขอ

ต่อผู้บัญชาการต ารวจแหง่ชาต ิ ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยตุธิรรม  

หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณี  ในฐานะนายทะเบียน  และให้น าความในมาตรา  ๙  มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐   

มาตรา ๔๙ ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการประชุมระหว่างคู่กรณีเพ่ือเลือกและแต่งตั้ง 

ผู้ไกล่เกลี่ยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งมีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ทางอาญา  ถ้าคู่กรณีไม่อาจตกลงเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้  ให้พนักงานสอบสวนเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย  

แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ 

การเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ในระเบียบที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หรือ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม  หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุด  ก าหนด  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที ่ ๓ 
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางอาญาในชัน้การสอบสวน 

 
 

มาตรา ๕๐ ให้พนักงานสอบสวนก าหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาครั้งแรกภายในเจ็ดวัน

นับแต่วันแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย  แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ  

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่มิอาจด าเนินการได้ทันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานสอบสวน

ขอขยายระยะเวลาไปยังพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน 

มาตรา ๕๑ คู่กรณีต้องเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วยตนเองและมีสิทธิให้  

ผู้ซึ่งตนไว้วางใจไม่เกินสองคนเข้าฟังการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ 

ถ้าคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ เยาว์  ให้บิดา  มารดา  ผู้ปกครอ ง  นักจิตวิทยาหรือ 

นักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วย  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามหมวดนี้ให้กระท าเป็นการลับ 

มาตรา ๕๒ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาหากมีความจ าเป็นต้องใช้ล่าม  ให้พนักงาน

สอบสวนจัดหาล่ามให้ 

มาตรา ๕๓ ก่อนเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอธิบายให้

คู่กรณีทราบถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ  ที่คู่กรณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้กระท าลงตามค าร้องทุกข์  ข้อเท็จจริงอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับคดี  กระบวนการและผลทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  และสิทธิใน  

การยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  ให้พนักงานสอบสวนให้ความร่วมมือกับ 

ผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อทราบถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ  และข้อเท็จจริงอื่นตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๔ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเป็นกลาง  และต้องช่วยเหลือ

หรือสนับสนุนคู่กรณีในการเจรจาเพื่อระงับคดีด้วยความสมัครใจ 

มาตรา ๕๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ก าหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาครั้งแรก  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวา่

คู่กรณีจะสามารถตกลงกันได้  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจด าเนินการต่อไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  โดยให้บันทึกเหตุ

ดังกล่าวไว้  

กรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนตามมาตรา  ๑๕  หรือกรณีที่ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง

ตามมาตรา  ๑๗  ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ก าหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

ครั้งแรกหลังจากการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่ 

มาตรา ๕๖ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันได้

โดยอิสระ  ทั้งนี้  ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย  เป็นการพ้นวิสัย  หรือเป็นการขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์  ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดหรือฝืนความประสงค์ของ

ผู้เยาว์ด้วย 

มาตรา ๕๗ เมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลงหรือจัดให้

มีการบันทึกข้อตกลงนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และให้คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อไว้  แล้วให้ 

ผู้ไกล่เกลี่ยส่งบันทึกข้อตกลงไปยังพนักงานสอบสวน 

บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี 

(๒) พฤติการณ์ที่มีการกล่าวหา 

(๓) ฐานความผิดและอัตราโทษตามกฎหมายที่มีการกล่าวหา 

(๔) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๕) สาระส าคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  เช่น  การชดใช้

เยียวยาความเสียหาย  เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติและระยะเวลาด าเนินการ  หรือข้อตกลง

ไม่ติดใจที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย 

ส่วนที ่ ๔ 
การยุตกิารไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน 

 
 

มาตรา ๕๘ คู่กรณีคนใดคนหนึ่งอาจขอถอนตัวเพ่ือยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใน

เวลาใดก็ได้ 

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน  การขอถอนตัวเพ่ือยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

ของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน  ย่อมไม่กระทบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาของคู่กรณีที่เหลืออยู่  

ทั้งสองฝ่าย 

มาตรา ๕๙ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง 

อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาโดยไม่แจ้ง

หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

(๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่าความตกลงนั้นมิได้เป็นไปด้วยความสมัครใจ 

(๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่อาจบรรลุผลได้โดยแน่แท้ 

(๔) เห็นได้ชัดว่าการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อไปจะเป็นการขัดต่อผลประโยชน์

ของคู่กรณีที่เป็นผู้เยาว์  

(๕) คู่กรณีไม่สามารถเจรจาเพ่ือตกลงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือไม่อาจเยียวยาความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นได้ 

มาตรา ๖๐ เมื่อความปรากฏต่อผู้ไกล่เกลี่ยว่าผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลไม่ว่า 

ก่อนการสอบสวนหรือระหว่างการสอบสวน  ให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเป็นอันยุติ 

มาตรา ๖๑ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยรายงานให้พนักงานสอบสวนทราบถึงการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ทางอาญาตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๐  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยุติการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาททางอาญา  

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เมื่อได้รับรายงานการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออก

ค าสั่งมีค าสั่งด าเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๖๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามหมวดนี้   หากปรากฏแก่ผู้ไกล่เกลี่ยว่า 

สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู้ไกล่เกลี่ยยุติการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาททางอาญาและรายงานให้พนักงานสอบสวนทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดหลายคน  หากสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับไปเฉพาะผู้กระท า

ความผิดบางคน  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อไปส าหรับผู้กระท าความผิด  

ที่เหลืออยู ่

มาตรา ๖๓ คดีที่มีการกระท าอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท  หากความผิดต่อ

กฎหมายซึ่งเป็นบทหนักที่สุดสามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ได้ส าเร็จ  ให้ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องในความผิดบทอื่นระงับไปด้วย  แต่หากความผิดที่สามารถ

ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ส าเร็จเป็นความผิดที่มีโทษเบากว่าหรือเบาที่สุด  ไม่เป็นเหตุท าให้

สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องในความผิดที่มีโทษหนักกว่าหรือหนักที่สุดระงับไป 

ส่วนที ่ ๕ 
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน 

 
 

มาตรา ๖๔ เมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามมาตรา  ๕๗  แล้ว  ให้แจ้งพนักงาน

สอบสวนทราบ  เพ่ือจัดท าบันทึกการปฏิบัติตามข้อตกลง  ส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยส านวน 

การสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาสั่งยุติคดี 

ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน  ให้คู่กรณีแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ  

เพ่ือเสนอพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งพิจารณามีค าสั่งด าเนินคดีต่อไป  เว้นแต่ผู้เสียหายพอใจ

ในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ไดก้ระท าไปแล้ว  ให้คู่กรณีแจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๕ ถ้าความปรากฏแก่พนักงานสอบสวนว่าคู่กรณีที่เป็นผู้ต้องหาจงใจไม่ปฏิบัติ 

ตามข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันควร  ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งมีค าสั่งด าเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๖๖ เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งยุติคดี  สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีผู้เสียหายหลายคน  หากผู้เสียหายคนหนึ่งคนใดไม่สามารถท าข้อตกลงกับผู้ต้องหาได้  
สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายดังกล่าวย่อมไม่ระงับ 

มาตรา ๖๗ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่ตัดอ านาจของพนักงานสอบสวนที่จะท า  
การสอบสวนต่อไป 

หมวด  ๕ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

 
 

มาตรา ๖๘ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  เพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาคประชาชน 

ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๑๐ 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นนายทะเบียนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ  

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๐  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาคประชาชนให้กระท าได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดใน  

พระราชกฤษฎีกา 
(๒) ข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก  (๑)  ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(๓) ข้อพพิาททางอาญาตามมาตรา  ๓๕ 
ในกรณีที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาคประชาชนในเรื่องใดได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  และออกหนังสือรับรองให้แล้ว  ให้ข้อตกลง
ระงับข้อพิพาทนั้นบังคับกันได้หรือให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๐ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามระเบียบที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก าหนด  

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๗๑ ผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  ส าหรับ

ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ  เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในหน้าที่  ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือ 

มิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ไกล่เกลี่ย   

เพ่ือจูงใจให้กระท าการ  ไม่กระท าการ  หรือประวิงการกระท าใดอันมิชอบด้วยหน้าที่   ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒





หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก  เห็นควรให้น ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและ 
ข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมาก าหนดเป็นกฎหมายกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ  พนักงานสอบสวน  หรือ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว  โดยค านึงถึงความยินยอมของ
คู่กรณีเป็นส าคัญ  ท าให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง  ลดปัญหาความขัดแย้ง  เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม  
ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


