
การไกล่เกลีย่และประนอมข้อพิพาท 
 

1. การไกล่เกลีย่ข้อพิพาทส าคัญอยา่งไร  

       ศาลยุติธรรมมีหน้าที่อ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายส าคัญที่จะท าให้การ    
ยุติข้อพิพาทให้แก่ประชาชนเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม นอกเหนือจากการสืบพยานและ
พิพากษาคดีแล้ว การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีการยุติข้อพิพาทอีกวิธีหนึ่งที่ศาลในประเทศต่าง ๆ 
น ามาใช้มาก เนื่องจากเป็นวธิกีารที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยคู่ความสามารถยุติข้อพิพาท
ได้ด้วยความพึงพอใจร่วมกัน ไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดเป็นผู้ชนะ แต่ถือว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายชนะ
ด้วยกันทั้งคู่ และทั้งสองฝ่ายยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ลดปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล และยังเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทด้วยตนเองอีกด้วย 

2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคืออะไร  

       การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นคนกลางในการท า
หน้าที่ช่วยเหลือเสนอแนะแนวทางและหาทางออกที่คู่พิพาทน่าจะยอมรับและพึงพอใจเสนอแก่คู่พิพาท 
หากตกลงเห็นชอบดว้ยกบัข้อเสนอ ก็จะน าไปสู่การตกลงประนีประนอมยอมความกัน โดยการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ซึ่งจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม 

3. ผู้ไกล่เกลี่ยคือใคร  

      "ผู้ไกล่เกลี่ย" คือ คนกลางที่ช่วยเหลือในการเสนอแนะหาทางเลือกให้คู่พิพาทสามารถตกลง
ประนีประนอมยอมความกัน ซึ่งหากเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจะเรียกว่า “ผู้ประนีประนอม" 
โดยอาจจะเป็นบุคคลภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ศาล หรือผู้พิพากษาก็ได้ 

4. ประเภทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีอะไรบ้าง  

     1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล  
     2. การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทในศาล คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีที่อยู่ระหว่างการพจิารณาคดี
ของศาล หากคูค่วามตกลงกนัได้ก็จะมีการถอนฟ้อง หรอืท าสัญญาประนปีระนอมยอมความ และศาลจะ
มีค าพิพากษาไปตามทีต่กลงกัน  

ซึ่งศาลจะบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ “ไม่ว่าการพิจารณา
คดีจะดาเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลมีอ านาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกัน หรือประนีประนอม
ยอมความกันในข้อที่พิพาทนั้น” 

ส าหรับศาลชั้นต้นเมื่อมีการถอน ค าฟ้อง หรือเมื่อคดีได้เสร็จเด็ดขาดลงโดยสัญญาหรือการ
ประนีประนอมยอมความหรือการพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๑  

 กรณี การคืนค่าขึ้นศาลก่อนสืบพยานให้คืนค่าขึ้นศาลไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วน แต่มิให้เหลือ
น้อยกว่า ๒๐๐ บาท 

กรณี การคืนค่าขึ้นศาลเป็นกรณีพิเศษ ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่เกิน ๗ ใน ๘ ส่วน แต่มิให้เหลือ
น้อยกว่า ๒๐๐ บาท 

 
 



5. การเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

     1. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล คู่พิพาทตกลงให้คนกลางช่วยเหลือในการ
ระงับข้อพิพาทโดยจะตกลงกันเองหรือมอบข้อพิพาทให้ส านักงานหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยให้ก็ได้ เช่น ยื่นค าร้องขอต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักระงับข้อพิพาทส านักงานศาล
ยุติธรรม หรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

     2. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล หลังจากฟ้องร้องคดีหรือระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล คู่พิพาทตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือศาลเห็นควรจัดให้มีการไกล่เกลี่ยคดี
ทั้งก่อนวันศาลนัด เช่น วันชี้สองสถานหรือนัดสืบพยาน หรือหลังวันนัดดังกล่า วก็ได้ โดยคู่ความที่
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ติดต่อได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ าศาลทั่วประเทศ 

6. ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นอย่างไร  

     1.ไม่ว่าคู่พิพาทจะตกลงกันได้หรือไม่ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทย่อมสิ้นสุดลงข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานใด ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในศาลได้ เว้นแต่
คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

    2. การด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นความลับ ทั้งผู้ไกล่เกลี่ยและคู่พิพาทต้องเก็บ
รักษาความลับ ไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รู้ถึงข้อมูลหรือเงื่อนไขในการเจรจาระหว่างกัน เว้นแต่จะ
ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

7. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีค่าใช้จ่ายหรือไม่  

     การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งในศาลและนอกศาล คู่พิพาทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือ 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

8. ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยมีอะไรบ้าง      
     1. ลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล 
    2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
     3. ท าให้ข้อพิพาทได้ข้อยุติ ลดปัญหาการอุทธรณ์ 
     4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นความลับ ท าให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดี 
            ระหว่างคู่พิพาทไว้ได้ 
     5. ข้อตกลงระหว่างคู่พิพาทสามารถบังคับได้ 
     ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่จ าเป็นต้องมีทนายความก็ได้ เพราะอ านาจตัดสินใจอยู่ที่คู่พิพาท
โดยตรงอยู่แล้ว 
 

๙. กรณีคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ยังต้องยื่นค าให้การ หรือไปศาลตาม 
    หมายเรียกหรือไม่  
 แม้จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ถ้าหากคดียังไม่สามารถตกลงกันได้และอยู่ภายใน
ระยะเวลายื่นค าให้การ หรือต้องไปศาลตามหมายเรียก ก็ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะอ้างเหตุ
ดังกล่าวขอขยายระยะเวลายื่นค าให้การหรือเลื่อนวันนัดของศาลออกไปจนกว่าจะไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
เสร็จสิ้น 



1๐. การยอมความนอกศาลกับในศาลต่างกันหรือไม่อย่างไร 
    การยอมความนอกศาล คือ การที่คู่พิพาทตกลงยุติ หรือระงับข้อพิพาทกันเองแล้วท าหลักฐาน
เป็นหนังสือไว้เรียกว่า  "สัญญาประนีประนอมยอมความ" เพ่ือให้มีผลบังคับตามข้อตกลงใหม่ที่ได้ตกลง
กัน หากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตาม อีกฝ่ายก็สามารถน าไปเป็นหลักฐานฟ้องร้องคดีให้ปฏิบัติตามต่อได้ 

     การยอมความในศาล คือ การที่คู่ความสามารถตกลงยุติหรือระงับข้อพิพาทกันได้ในระหว่าง
การพิจารณาคดีของศาล โดยท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วศาลพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าว หากอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติ ก็สามารถบังคับคดีได้ทันที โดยไม่ต้องไป
ฟ้องร้องเป็นคดีใหม่อีก 

 
 

แนวทางการไกล่เกลี่ยคดกีองทุนพัฒนาสหกรณ ์
 

1. แนวทางการไกล่เกลี่ยคดี การประนีประนอมหนี้ (ก่อนศาลมีค าพิพากษา)  
ในการขอไกล่เกลี่ยคดี และการขอประนีประนอมยอมความของสหกรณ์ลูกหนี้ คณะกรรมการบริหาร กพส. 
ก าหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในระดับต่าง ๆ พิจารณากลั่นกรองก่อน
น าเสนอผู้มีอ านาจอนุญาต ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 3 /2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส่ัง ณ วันที ่29 กันยายน 2557  

การไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมหนี้ ต้องให้มีค าพิพากษา และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ด าเนินการส่งส าเนาค าพิพากษาตามยอม และสัญญาประนีประนอมยอมความให้ส านักบริหารเงินทุน     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงบัญชีต่อไป  

ถ้าสหกรณ์ไม่ช าระหนี้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาตามยอม ให้บังคับคดีตามค าพิพากษาตามยอม
ต่อไป กรณีที่ไม่อาจตกลงไกล่เกลี่ยคดีหรือประนีประนอมหนี้ได้ ให้ด าเนินคดีต่อไปจนเสร็จสิ้น 

2. การขอเจรจาประนีประนอมหนี้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายหลังศาลมีค าพิพากษา และออก
หมายบังคับคดีแล้วคณะกรรมการบริหาร กพส. ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการเจรจาประนีประนอมหนี้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายหลังศาลมีค าพิพากษา และออกหมายบังคับคดีแล้ว ซึ่งเป็นการผ่อนปรนและ
แก้ไขปัญหาหนี้ผิดนัดค้างช าระ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสหกรณ์และผู้ค้ าประกัน ดังนี้  

หลักเกณฑ์การขอเจรจาประนีประนอมหนี้ภายหลังศาลมีค าพิพากษา 

1. คุณสมบัติของสหกรณ์  
1.1 สหกรณ์ยังด าเนินธุรกิจ หรือหยุดด าเนินธุรกิจ  
1.2 เลิกสหกรณ์ และอยู่ระหว่างการช าระบัญชี  

2. หลักเกณฑ์การพิจารณา  
2.1 กรณีสหกรณ์ยังด าเนินธุรกิจ หรือหยุดด าเนินธุรกิจ  

-สหกรณ์ และ/หรือ ผู้ค้ าประกัน ได้ช าระหนี้ ต้นเงินกู้ หรือดอกเบี้ย หรือค่าปรับ หรือดอกเบี้ยปรับ 
นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษารวมกันเกินกว่าต้นเงินกู้ตามค าพิพากษา ผู้มีอ านาจอาจพิจารณายกเว้น 
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าปรับ และ/หรือ ดอกเบี้ยปรับ เฉพาะที่เกิดขึ้นตามค าพิพากษาได้บางส่วนหรือ
ทั้งหมด  
 
 
 



2.2 กรณีเลิกสหกรณ์ และอยู่ระหว่างการช าระบัญชี  
-สหกรณ์ และ/หรือ ผู้ค้ าประกัน ได้ช าระหนี้ ต้นเงินกู้ หรือดอกเบี้ย หรือค่าปรับ หรือดอกเบี้ยปรับ ก่อน
และหลังศาลมีค าพิพากษา รวมกันเกินกว่าต้นเงินกู้ยืมตามสัญญา ผู้มีอ านาจอาจพิจารณายกเว้น ดอกเบี้ย 
และ/หรือ ค่าปรับ และ/หรือ ดอกเบี้ยปรับ ได้บางส่วนหรือทั้งหมด  

3. ขั้นตอนการพิจารณา  
1) ให้สหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) จัดท าค าขอเจรจาประนีประนอมหนี้

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และแบบสรุปรายละเอียดค าขอเจรจาประนีประนอมหนี้ ตามที่ก าหนด  
ยื่นต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่จัดท า
ทะเบียนคุม และบันทึกวันที่รับค่าขอไว้เป็นหลักฐาน  

2) เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัดรับเรื่องจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท า
ทะเบียนคุมเรื่อง และบันทึกวันที่รับค าขอไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมฯ ก าหนด ดังนี้  

2.1) กรณีสหกรณ์ยังด าเนินธุรกิจ หรือหยุดด าเนินธุรกิจ  
(1) ให้ตรวจสอบว่าสหกรณ์ และ/หรือ ผู้ค้ าประกัน ได้ส่งช าระหนี้คืน 

ต้นเงินกู้ หรือดอกเบี้ย หรือค่าปรับ หรือดอกเบี้ยปรับ นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา  
รวมกันเกินกว่าต้นเงินกู้ตามค าพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนยื่นค าขอเจรจาประนีประนอมหนี้ 

(2) วิเคราะห์เหตุผล ความจ าเป็น และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ว่า สหกรณ์ยังมีความสามารถในการช าระหนี้มากน้อยเพียงใด หรือไม่มีความสามารถในการ
ช าระหนี้ หรือมีความสามารถช าระหนี้ได้ไม่เต็มจ านวน แต่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา หรือผู้ค้ าประกันเป็น
ผู้ช าระหนี้แทนสหกรณ์ ซึ่งการขอยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับ จะสามารถแก้ปัญหาหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของสหกรณ์และผู้ค้ าประกันได้มากน้อยเพียงใด โดยให้จังหวัดให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณา  

(3) การขอเจรจาประนีประนอมหนี้ กรณีสหกรณ์ยังด าเนินธุรกิจ หรือ
หยุดด าเนินธุรกิจ สหกรณ์จะขอยกเว้นดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าปรับ และ/หรือ ดอกเบี้ยปรับ ได้บางส่วน
หรือทั้งหมด เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นตามค าพิพากษาเท่านั้น  

2.2) กรณีเลิกสหกรณ์ และอยู่ระหว่างการช าระบัญชี  
(1) ให้ตรวจสอบว่าสหกรณ์ และ/หรือ ผู้ค้ าประกัน ได้ส่งช าระหนี้คืน 

ต้นเงินกู้ หรือดอกเบี้ย หรือค่าปรับ หรือดอกเบี้ยปรับ ก่อนและหลังศาลมีค าพิพากษา  
รวมกันเกินกว่าต้นเงินกู้ยืมตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนยืน่ค าขอเจรจาประนีประนอมหนี้  

(2) วิเคราะห์เหตุผล ความจ าเป็น และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ว่า สหกรณ์ยังมีทรัพย์สินที่จะน ามาช าระหนี้ได้มากน้อยเพียงใด ผู้ค้ าประกันมีความตั้งใจที่จะ
แก้ปัญหา หรือเป็นผู้ช าระหนี้แทนสหกรณ์ ซึ่งการขอยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับ จะสามารถแก้ปัญหาหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้ าประกันได้มากน้อยเพียงใด โดยให้จังหวัดให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณา 

(3) การขอเจรจาประนีประนอมหนี้กรณีเลิกสหกรณ์ และอยู่ระหว่าง
การช าระบัญชี ผู้ช าระบัญชีจะขอยกเว้นดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าปรับ และ/หรือ ดอกเบี้ยปรับ  
ได้บางส่วนหรือทั้งหมด  

3) เม่ือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ 



ก าหนด และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแล้ว ให้ส่งค าขอเจรจาประนีประนอมหนี้ และความเห็น
ของสหกรณ์จังหวัดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาต่อไป  

4) กรมฯ รับค าขอเจรจาประนีประนอมหนี้ และวิเคราะห์เพื่อน าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อน
น าเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุมัติให้ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับ  

5) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพื่อพิจารณาค าขอเจรจาประนีประนอมหนี้  

6) สรุปผลการประชุมเสนอ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่ออนุมัติ และรายงาน
คณะกรรมการบริหาร กพส. เพื่อทราบ  
 


