ศูนยประนีประนอมคดีครอบครัว
ประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
การไกลเกลี่ยข"อพิพาท
การไกลเกลี่ยขอพิพ าท เปนวิธีก ารระงับขอพิพ าทดวยการพูด คุยเจรจาหาทางออกของป!ญหา
รวมกันของคูพิพาท โดยมีบุคคลที่สามซึ่งเปนคนกลางทําหนาที่ชวยเหลือ คูพิพ าทในการเจรจาใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย ไมใหเกิด การโตเถียงหรือ เกิด ความรุน แรงระหวางกัน ในการเจรจา อีก ทั้งมีห นาที่
เสนอแนะแนวทางการแกไขป!ญหาแกคูพิพาท โดยแนวทางนั้น ตองไมขัด ตอกฎหมาย เปนที่ยอมรับและ
พึงพอใจแกคูพิพาททุกฝ2าย และสามารถปฏิบัติได ซึ่งเมื่อคูพิพาทยอมตกลงกันดวยความสมัครใจแลว ก็จ ะ
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความเสนอตอศาลพิจารณาและมีคําพิพากษาตามยอมใหแกคูพิพ าท เพื่อ ให
สัญญาประนีประนอมยอมความนั้นมีผลผูกพันใหคูพิพาทตองปฏิบัติตามตอไป

ผู"ประนีประนอม
สําหรับศาลเยาวชนและครอบครัว จะเรียกคนกลางที่ทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยวา
“ผูประนีประนอมคดีครอบครัว” ซึ่งตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีอายุไมต่ํากวา ๔๐ ป>
- มีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการศาลยุติธรรมไดตามกฎหมาย
- มีอัธยาศัย บุคลิกภาพ และความประพฤติเหมาะสมแกการไกลเกลี่ยคดีครอบครัว
- ไดรับการอบรมและฝAก ปฏิบัติจ นสามารถผานการทดสอบในเรื่อ งเจตนารมณBของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว การพิจ ารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว และวิ ธีก าร
ไกลเกลี่ยคดีครอบครัว

การไกลเกลี่ยข"อพิพาทดีอยางไร
๑. ประหยัดเวลาและคาใชจายในการดําเนินคดีที่ศาล และขอตกลงที่ไดมีความเหมาะสมกับคูพิพาท
๒. คูพิพาทสามารถยุติป!ญหาไดดวยการตัดสินใจของตนเอง ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในขอตกลงที่เกิดขึ้นในการเจรจาไกลเกลี่ย และสามารถปฏิบัติตามขอตกลงนั้นได
ดวยความเต็มใจ
๓. ขอตกลงระหวางคูความเมื่อไดระบุไวในสัญญาประนีประนอมยอมความและศาล
มีคําพิพากษาตามยอมแลว ขอตกลงนั้นมีผลบังคับใหคูความตองปฏิบัติตาม เชนเดียวกับ
ผลของคําพิพากษา
๔. ไมมีฝ2ายใดแพ หรือฝ2ายใดชนะ แตถือวาคูพิพาทชนะดวยกันทั้งคู (win – win)
๕. ทําใหสามารถรักษาความสัมพันธBที่ดีระหวางคูพิพาทไวได

2

การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
๑. กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีครอบครัวทั้งกอนฟPองและหลังฟPอง
๑.๑ กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีครอบครัวกอนฟPอง
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีครอบครัว กอนฟPอ ง หมายถึง เมื่อ เกิด กรณีพิพ าทขึ้น ในครอบครัว
ในป!ญหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธBของบุคคลในครอบครัว เชน การไมชวยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูบุต ร หรือ
ไมอุปการะเลี้ยงดูคูสมรมอีกฝ2ายหนึ่งตามสมควร การที่สามีหรือภริยายกยองบุค คลอื่น เปนสามีห รือ ภริยา
หรือมีพฤติกรรมเชิงชูสาวกับบุคคลอื่น เปนตน
เมื่อเกิดป!ญหาดังกลาว ฝ2ายใดฝ2ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ2าย สามารถติดตอศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระบุรีที่สวนงานประชาสัมพัน ธBห รือ งานไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพ าทประจําศาล เพื่อ เขียน
คํารองขอใหศาลดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟPองคดีได โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. นิติก รงานไกลเกลี่ย จะสอบถามขอเท็ จ จริง จากคู กรณี และจัด ทําคํา รองขอใหไกลเกลี่ ย
ขอพิพาทกอนฟPองเสนอตอผูบริหารศาล
๒. กํา หนดวั น นั ด ไกลเกลี่ย แกคู กรณี และมี ห นัง สื อ เชิ ญ คู กรณี อี ก ฝ2 ายหนึ่ ง ใหมาเขารวม
กระบวนการไกลเกลี่ย (กรณีคูกรณีไมไดมาพรอมกัน)
๓. เชิญและแตงตั้งผูประนีประนอมคดีครอบครัวประจําศาลเพื่อทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย
๔. เมื่อถึงวันนัด ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ผลการไกลเกลี่ย
ไกลเกลี่ยสําเร็จ
: จัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือและใหคูกรณีลงชื่อ
ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ
: แนะนําคูพิพาทใหดําเนินการใชสิทธิทางศาลตอไป
ทั้งนี้ การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟPอ งดังกลาว คูกรณีไ มตองเสียคาใชจายแตอยางใด
เพราะเปนการบริก ารของศาลเยาวชนและครอบครั ว จัง หวัด สระบุรี ที่ใ หโอกาสคูกรณีที่เ กิด ป! ญหา
ความขัดแยงในครอบครัวในลักษณะที่ไมรุนแรงมากนัก ยังสามารถพูด คุยกัน ได แตไมมีค นกลางที่จ ะชวย
ทําหนาที่ ประสานใหคูกรณีอีก ฝ2า ยหนึ่งยอมพูด คุย กัน ดวยดี เพื่อ หาทางออกของป! ญหานั้น ๆ โดยยั ง
ไมตองเสียคาใชจายในการวาจางทนายความเพื่อดําเนินคดีให

๑.๒ กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีครอบครัวหลังฟPองหรือกอนพิจารณาคดี
“คดีครอบครัว” หมายถึง คดีแพงที่ฟPองหรือรองขอตอศาลหรือกระทําการใดๆในทางศาลเกี่ยวกับ
ผูเยาวBหรือครอบครัว ซึ่งจะตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยB กฎหมายวาดวยการจด
ทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว ไดแก
- คดีฟPองหยา แบงสินสมรส
- คดีฟPองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดู หรือขอใชอํานาจปกครองบุตร
- คดีฟPองเรียกคาทดแทนจากหญิงหรือชายอื่น(ฟPองชู) โดยผูฟPองตองเปนสามีห รือ ภริยา
ที่จดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย

3
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีครอบครัวภายหลังยื่น คําฟPอ งหรือ กอนที่ศ าลจะทําการพิจ ารณาคดี
คือ เมื่อคูความยื่นคําฟPองเปนคดีครอบครัว ที่มีขอพิพ าทตอศาล ในวัน นัด ครั้งแรกที่ศ าลกําหนดใหเปน
นัด พรอมเพื่อ ไกลเกลี่ย,ชี้ สองสถาน,สืบพยาน นั้น เมื่อ คูความมาศาลทั้งสองฝ2าย กอนเริ่มพิ จ ารณา
ศาลจะดําเนิน การแตงตั้ง ผูประนีประนอมคดีค รอบครัว ประจํา ศาล เพื่อ ใหทํา หนาที่ เปนผูไกลเกลี่ ย
ขอพิพาทใหแกคูความกอนทุกคดีเพื่อใหคูความไดมีโอกาสเจรจาตกลงกัน ทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบั ญญั ติศ าลเยาวชนและครอบครัว และวิ ธีพิจ ารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
มาตรา ๑๔๘ ที่บัญญัติวา “คดีครอบครัว ที่มีขอพิพ าท กอนเริ่มพิจ ารณา ใหศาลตั้งผูประนีประนอมคดี
ครอบครัว เพื่อไกลเกลี่ยใหคูความในคดีครอบครัวไดประนีประนอมกัน”
ทั้งนี้ การที่ศาลกําหนดใหคูความในคดีค รอบครัว ไดเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพ าทกอน
เริ่มพิจารณานั้น ก็เพื่อความสงบสุขในการอยูรวมกันในครอบครัว การสงวนและคุมครองสถานภาพของ
การสมรสในฐานะที่เปนศูน ยBรวมของชายและหญิงที่สมัค รใจเขามาอยูกิน ฉัน สามีภ ริยา ซึ่งหากไมอาจ
รัก ษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดย
คํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ
ผลการไกลเกลี่ย
กรณีไกลเกลี่ยสําเร็จ : โจทกBอาจยื่นคํารองขอถอนฟPอง หรือคูความรวมกันทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความเสนอตอศาลเพื่อพิจารณา เมื่อศาลเห็นวาสัญญาประนีประนอมยอมความนัน้ ไมขัดตอกฎหมาย ศาลก็จะมี
คําพิพากษาตามยอมในคดีนนั้ เพื่อใหสัญญาประนีประนอมนัน้ มีผลผูกพันคูความตอไป
กรณีไกลเกลี่ยไมสําเร็จ : ยุติการไกลเกลี่ย และดําเนินการสืบพยานไปตามกระบวนพิจารณาตามปกติ
การยุติป(ญหาด"วยกระบวนการไกลเกลี่ยข"อพิพาท เปนวิธีก ารที่ประหยัด เวลาและคาใชจายของ
คูความ เพราะคูความไมตองเดินทางมาศาลหลายครั้ง โดยเฉพาะในคดีค รอบครัว จําเลยอาจไมตองเสีย
เงินคาจางทนายความเพื่อตอสูคดี เพราะสามารถเจรจาตกลงกัน ไดเอง เนื่อ งจากเนื้อ หาที่โจทกBฟPอ งและ
เรียกรองมักเกี่ยวของกับความสัมพันธBในครอบครัวมากกวาเรื่อ งทรัพ ยBสิน ป!ญหาความขอแยงที่สามารถ
ยุติไดดวยกระบวนการไกลเกลี่ยจึงเปนการแกป!ญหาที่มีประสิทธิภ าพและเกิด ความยั่งยืน มากกวา การที่
ใหศาลมีคําพิพากษา เพราะการตัดสินของศาลจะตองมีฝ2ายหนึ่งแพและฝ2ายหนึ่งชนะ ซึ่งอาจกอใหคูความ
เกิดความรูสึก บาดหมางตอกัน ตามมาไมจบสิ้น และเนื่อ งจากการที่คูความสามารถเจรจาตกลงกัน ได
จะตองเกิดจากความสมัครใจของคูความทุกฝ2าย ขอตกลงที่เกิด ขึ้น จึงเปนขอตกลงที่คูความทุก ฝ2ายพอใจ
ยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติต าม อีก ทั้งเมื่อ คูความไดมีโอกาสเจรจากัน ดวยเหตุผลก็จ ะนํามาซึ่งความ
เห็นใจซึ่งกันและกัน และแมคูความจะไมสามารถอยูรวมกัน เปนครอบครัว ไดดังเดิมก็ยังสามารถรัก ษา
สัมพันธภาพที่ดีตอกันไวได

