การระงับขอพิพาททางเลือก
การระงับขอพิ พาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) หมายถึงวิธีการระงับ
ขอพิ พ าทต, างๆ ที่ ถู ก นํ ามาใช เสริม เพื่ อ เป6 น ทางเลื อ กใหแก, คู, พิ พ าทนอกเหนื อ จากการใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีไปตามขั้นตอนปกติเพื่อทําใหคดีเสร็จสิ้น ไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น คู,ความ
เสียค,าใชจ,ายนอยลงและไดผลลัพธB ที่คู,ความพึงพอใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะทําใหปริมาณคดีที่
จะตองเขาสู, ก ารสื บ พยานมี จํ านวนลดนอยลง และทํ าใหการดํ า เนิ น คดี ในศาลเป6 น ไปอย, างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการดังกล,าว เช,น การเจรจาต,อรอง การไกล,เกลี่ยขอพิพาท และการ
อนุญาโตตุลาการ แต,ในศาลยุติธรรมของไทยวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกที่ใชกันมากมี๒ วิธีคือ
การไกล,เกลี่ยขอพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ
การไกล,เกลี่ยขอพิพาทคืออะไร
การไกล,เกลี่ยขอพิพาท เป6นการยุติหรือระงับขอพิพาท ดวยการตกลงยินยอมของคู,พิพาท
เอง โดยจะมีผูไกล,เกลี่ยหรือ ผูประนีประนอมซึ่งเป6นคนกลางคอยช,วยใหคู,พิพาทเจรจาใหได วิธีการ
ระงับขอพิพาทที่แต,ละฝJายสามารถยอมรับไดโดยผูไกล,เกลี่ย หรือผูประนีประนอมไม,ไดมีอํานาจ
ตัดสินชี้ขาดเหมือนศาลหรือ อนุญาโตตุลาการ ผลของการตกลงเจรจาจึงเกิดจากการตัดสินใจ ของ
คู,พิพาทเองโดยตรง
ท,านที่ประสงคBจะเขาสู,ระบบไกล,เกลี่ยขอพิพาท สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
๑. ศูนยBไกล,เกลี่ยขอพิพาทประจําศาลหรือฝJายประชาสัมพันธB ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
๒. ส,วนไกล,เกลี่ยขอพิพาท สํานักส,งเสริมงานตุลาการ อาคารศาลอาญาชั้น ๖ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๙๘
ผูไกล,เกลี่ยหรือผูประนีประนอมคือใคร
ผูไกล,เกลี่ยหรือผูประนีประนอมเป6นคนกลางคอยช,วยให คู,พิพาทเจรจาใหไดวิธีการระงับ
ขอพิพาทที่แต,ละฝJายสามารถ ยอมรับไดในกรณีที่เป6นการไกล,เกลี่ยขอพิพาทในศาล ผูที่ทําหนาที่
ดังกล,าวอาจจะเป6นผูพิพากษาหรือบุคคลที่ไดรับการแต,งตั้งจากศาล ผูพิพากษาก็ได โดยแต,ละศาล
ไดดําเนินการคัดสรรบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมและเป6นที่ยอมรับในทองถิ่นเพื่อมา
ขึ้ น ทะเบี ย น ทํ าหนาที่ ผู ไกล, เกลี่ ย หรือ ผู ประนี ป ระนอม ก, อ นที่ บุ ค คลเหล, านั้ น จะสามารถขึ้ น
ทะเบียนไดจะตองผ,านการอบรมการไกล,เกลี่ยขอพิพาท ของสํานักส,งเสริมงานตุลาการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเสียก,อนและ ตองมีประสบการณBในการไกล,เกลี่ยมาแลวไม,นอยกว,า ๑๐ คดี

ประโยชนBที่จะไดรับจากการไกล,เกลี่ยขอพิพาท
๑. การดํ าเนิ น กระบวนการไกล, เกลี่ ยจะมี ลั ก ษณะไม, เป6 น ทางการอี ก ทั้ งมี ขั้ น ตอนที่ เรีย บง,า ย
ไม,สลับซับซอน เมื่อเปรียบเทียบ กับการเสนอขอพิพาทต,ออนุญาโตตุลาการหรือการฟTองคดีต,อศาล
๒. ท,านสามารถใชบริการระบบการไกล,เกลี่ยขอพิพาทได โดยไม,เสียค,าใชจ,ายใดๆ ทั้งสิ้น
๓. ท,านสามารถกําหนดผลของการไกล,เกลี่ยไดเนื่องจาก ผลของการไกล,เกลี่ยขึ้นอยู,กับความพึง
พอใจของคู,พิพาทเป6นสําคัญ ว,าจะยอมยุติปVญหาที่เกิดขึ้นดวยเงื่อนไขอย,างไร และไม,ว,าเงื่อนไข
เหล,านั้นจะเป6นเช,นไร จะตองไดรับความเห็นชอบของคู,พิพาท แต,ละฝJายก,อน ส,วนผูไกล,เกลี่ยจะ
เป6นเพียงผูช,วยเหลือใหบรรยากาศ ของการไกล,เกลี่ยเป6นไปโดยราบรื่นเพื่อทําใหเกิดการเจรจา ตก
ลงประนีประนอมยอมความกันของคู,พิพาท
๔. การไกล, เกลี่ ย สามารถรั ก ษาชื่ อ เสี ย งและสั ม พั น ธภาพ อั น ดี ข องคู, พิ พ าทไวไดเนื่ อ งจาก
กระบวนการไกล,เกลี่ ยนั้ น กระทํ า เป6 น การลั บ ต, างจากการพิ จารณาของศาลที่ ตองกระทําโดย
เปWดเผย ดังนั้ น เมื่อการไกล,เกลี่ยสําเร็จ ย,อมสามารถรักษาชื่อเสียงและ สัมพั นธภาพอันดีของ
คู,พิพาทไวได คดีหรือขอพิพาทที่สามารถไกล,เกลี่ยได
ประเภทคดีที่อาจจัดใหมีการไกล,เกลี่ยขอพิพาท ไดแก,
๑. คดีแพ,งทั่วไป
๒. คดีอาญา โดยความผิดที่เขาสู,กระบวนการไกล,เกลี่ย มักเป6นความผิดที่ยอมความไดเช,น กระทํา
อนาจาร ทําใหเสื่อมเสีย เสรีภาพ หน,วงเหนี่ยวกักขังผูอื่น เปWดเผยความลับผูอื่น หมิ่นประมาท
ฉอโกง โกงเจาหนี้ยักยอกทรัพยBทําใหเสียทรัพยBบุกรุก เป6นตน
๓. คดีอาญาที่ราษฎรเป6นโจทกBฟTองโดยลําพัง
กติกาในการไกล,เกลี่ยขอพิพาท
๑. คู,ความจะตองสมัครใจและเต็มใจจะใชระบบนี้ทั้ง ๒ ฝJาย
๒. ในการไกล,เกลี่ยคู,พิพาทตองเจรจากันดวยความสุภาพ ไม,ใชวาจาหรือกิริยากาวราวต,อกัน
๓. หากมีการยกเลิกการเจรจาขอเท็จจริงที่มีการเจรจาไปแลว จะไม,ผูกมัดคู,ความในภายหลังและ
จะไม,สามารถนําไปใชอางอิง ในกระบวนพิจารณาของศาลได
๔. ขอตกลงที่จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น คู,ความทั้ง ๒ ฝJายจะตองพอใจ
๕. ก,อนที่จะมีการพิพากษาตามยอม ผูพิพากษาตองพิจารณา ก,อนว,าสัญญาประนีประนอมยอม
ความนั้นไม,ขัดต,อกฎหมาย

วิธีการเขาสู,ระบบไกล,เกลี่ยขอพิพาทในศาล
๑. คดีฟTองใหม, เมื่อโจทกBยื่น ฟTอง เจาหนาที่แผนกรับฟTอง จะมีการสอบถามความสมัครใจของ
คู,ความ ว,าคดีดังกล,าวมีทาง ตกลงกันไดหรือไม, และประสงคBจะใหศาลไกล,เกลี่ยขอพิพาท หรือไม,
นอกจากนี้หมายเรียกที่ส,งใหแก,จําเลยพรอมสําเนาคําฟTอง ก็จะมีการระบุว,า โปรดยื่นคําใหการ
ภายในกําหนดเวลาที่กฎหมาย กําหนด หากจําเลยประสงคBจะใหศาลไกล,เกลี่ยประนีประนอม ยอม
ความใหติดต,อศูนยBไกล,เกลี่ยประจําศาลตามหมายเลขโทรศัพทB ที่ระบุไว
๒. คดีที่อยู,ระหว,างพิจารณา แยกเป6น ๓ กรณี คือ - ผูพิพากษาซึ่งรับผิดชอบราชการศาล เห็นว,า
สํานวนใด
ควรใชระบบไกล,เกลี่ยก็สั่งใหนําคดีนั้นเขาสู,ระบบไกล,เกลี่ย
- ผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นว,าสมควรใชระบบ การไกล,เกลี่ย ก็ส,งเขาสู,ระบบไกล,เกลี่ย
- คู,ความยื่นคําแถลงหรือแถลงดวยวาจาขอใชวิธีการ ไกล,เกลี่ย และผูพิพากษาเจาของสํานวน
เห็นสมควรจึงส,งสํานวน เขาสู,ระบบไกล,เกลี่ย
๓. การไกล,เกลี่ยขอพิพาทโดยผูพิพากษาเจาของสํานวน ซึ่งผูพิพากษาเจาของสํานวนที่พิจารณา
ตัดสินชี้ขาดคดีนั้น อาจ ดําเนินการไกล,เกลี่ยคดีไดเอง ทั้งก,อนหรือในระหว,างพิจารณาคดี เพื่อให
คู,ความตกลงกัน
การไกล,เกลี่ยคดีระหว,างการพิจารณาของศาลสูง
แมคดีที่ศาลชั้นตนไดพิจารณาพิพากษาเสร็จสิ้นแลว หากคดียังไม,ถึงที่สุด โดยอาจจะอยู,ใน
ระหว,างการอุทธรณBหรือ การฎีกา อาจดําเนินการไกล,เกลี่ยในคดีเหล,านี้ไดเช,นกัน คู,พิพาท ฝJายใด
ฝJายหนึ่งอาจจะรองขอใหจัดใหมีการไกล,เกลี่ยในคดีเหล,านี้ หรือศาลอาจจะพิจารณาเห็นสมควรเอง
ว,าคดีที่อยู,ในระหว,าง การพิจารณาของศาลอุทธรณBหรือศาลฎีกาเหล,านี้เป6นคดีที่อยู,ใน วิสัยที่จะ
ไกล,เกลี่ย ศาลอาจจะจัดใหมีการไกล,เกลี่ยในคดีเหล,านี้ได ตามปกติการไกล,เกลี่ยคดีเหล,านี้จะ
ดําเนินการที่ศาลชั้นตนที่ไดพิจารณาพิพากษาคดีนั้นมาหรือที่ศาลฎีกาก็ได
คดีที่ อยู,ระหว,างการพิ จารณาของศาลอุท ธรณB ห รือ ศาลฎีกาเหล,านี้ แมศาลชั้น ตนจะได
พิพากษาใหคู,ความฝJายใดฝJายหนึ่งชนะคดี มาแลวก็ตาม แต,ย,อมไม,เป6นการแน,นอนว,าศาลอุทธรณB
หรือศาลฎีกา จะมีความเห็นเช,นเดียวกับที่ศาลชั้นตนพิพากษามา ดังที่เห็นในคดี จํานวนไม,นอยที่
คําพิพากษาของศาลอุทธรณBหรือศาลฎีกาแตกต,าง จากคําพิพากษาของศาลชั้นตน นอกจากนั้น คดี
ที่อยู,ระหว,าง การพิจารณาของศาลอุทธรณBหรือศาลฎีกามีเป6นจํานวนมาก การที่คู,ความสามารถ
ไกล,เกลี่ยหาขอยุติกันไดจะทําใหคดีเสร็จสิ้นไป อย,างรวดเร็วทันต,อความตองการของคู,ความ
การขอใหจัดใหมีการไกล,เกลี่ยคดีที่อยู,ระหว,างการพิจารณา ของศาลชั้นอุทธรณBหรือศาล
ฎี ก าอาจแสดงความจํ านงไดต, อ ศาลชั้ น ตนที่ พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี นั้ น หรื อ ศาลสู งที่ ค ดี นั้ น อยู,
ระหว,างการพิจารณาก็ได

อนุญาโตตุลาการคืออะไร
อนุญาโตตุลาการเป6นการระงับขอพิพาททางแพ,งที่คู,พิพาทตกลงใหระงับขอพิพาททั้งหมด
หรือ บางส, วนที่ เกิ ด ขึ้ น แลวหรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตโดยวิ ธีอ นุ ญ าโตตุ ล าการ ในการดํ า เนิ น
กระบวน พิจารณาอนุญาโตตุลาการจะเปWดโอกาสใหคู,พิพาทแสดงขอเรียกรอง และขอต,อสูพรอม
ทั้งนําพยานบุคคลหรือพยานเอกสารมาสืบ
พิสูจนBใหอนุญาโตตุลาการทราบ การทําคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท ของอนุญาโตตุลาการจะ
ทําเป6นหนังสืออางเหตุผลแห,งการวินิจฉัย ซึ่งจะวินิจฉัยชี้ขาดเกินขอบอํานาจที่ไดรับจากสัญญา
อนุญาโตตุลาการ ไม,ได และหากคู,พิพาทฝJายที่ตองปฏิบัติตามคําชี้ขาดไม,ยอมปฏิบัติ ตามคําชี้ขาด
นั้ น คู, พิ พ าทอี ก ฝJ า ยตองยื่ น คํ ารองต, อ ศาลที่ มี เขตอํ านาจ เพื่ อ ใหดํ าเนิ น กระบวนการพิ จ ารณา
พิ พ ากษาบั งคั บ ตามคํ า ชี้ ข าดนั้ น คํ า พิ พ ากษาของศาลซึ่ งรองรั บ และบั งคั บ ตามคํ า ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการถือเป6นที่สุดคู,พิพาทจะอุทธรณBหรือฎีกาต,อไปไม,ได เวนแต,กรณีที่กฎหมายยกเวน
ไวเป6นพิเศษเท,านั้น
ประโยชนBของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
๑. กระบวนการระงับขอพิพาทที่มีความยืดหยุ,นและไม,มี ขั้นตอนยุ,งยาก
๒. รักษาชื่อเสียงของคู,พิพาทและความลับทางธุรกิจ เนื่องจากกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการนั้นกระทําเป6น ความลับ ต,างจากศาลที่ตองกระทําโดยเปWดเผยต,อสาธารณชน
๓. คู,พิพาทสามารถเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ เหมาะสมที่จะตัดสินชี้ขาดขอ
พิพาทไดเอง
๔. คู,พิพาทอาจตกลงกําหนดวิธีพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับความจําเป6นและขอพิพาท
ที่เกิดขึ้นได

