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ข้อก ำหนดของประธำนศำลฎีกำ 
ว่ำดว้ยกำรไกลเ่กลี่ยก่อนฟ้อง 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๐  ตรี  วรรคหนึ่ง  ประกอบมำตรำ  ๒๐  ทวิ  วรรคสำม  
แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  ประธำนศำลฎีกำโดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ 
ศำลฎีกำออกข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อก ำหนดนี้เรียกว่ำ  “ข้อก ำหนดของประธำนศำลฎีกำ  ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ย 
ก่อนฟ้อง  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อก ำหนดนี้ 
“ค ำร้อง”  หมำยควำมว่ำ  ค ำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 
“เจ้ำหน้ำที่”  หมำยควำมว่ำ  เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ ำศำล 
ข้อ ๔ กำรไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตำมมำตรำ  ๒๐  ตรี  แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 

ควำมแพ่งให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดนี้  กรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อก ำหนดนี้โดยเฉพำะ  ให้น ำข้อก ำหนด 
ของประธำนศำลฎีกำซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ  ๒๐  ทวิ  มำใช้บังคับแก่กำรไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องด้วย 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๕ กำรไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตำมข้อก ำหนดนี้   ให้ใช้ได้กับข้อพิพำททำงแพ่งทุกลักษณะ  
เว้นแต่เป็นกรณีต้องห้ำมตำมข้อ  ๙ 

ข้อ ๖ กำรยื่นค ำร้อง  ให้ท ำเป็นหนังสือโดยระบุชื่อและภูมิล ำเนำของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งรำยละเอียดของข้อพิพำท  หรือใช้แบบพิมพ์ตำมที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมประกำศก ำหนด 

ข้อ ๗ กำรยื่นค ำร้องอำจด ำเนินกำรได้โดยทำงไปรษณีย์   ผู้รับส่งพัสดุภัณฑ์  โทรสำร   
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นตำมที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมประกำศก ำหนด   

ในกรณีที่ยื่นค ำร้องต่อศำลที่ไม่มีเขตอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่แนะน ำผู้ร้องตำมสมควรแก่กรณี 
เพื่อให้สำมำรถยื่นต่อศำลที่มีเขตอ ำนำจได้ 

ข้อ ๘ ให้เจ้ำหน้ำที่สอบถำมข้อเท็จจริงเบื้องต้นจำกผู้ร้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
ของศำลว่ำมีเหตุผลสมควรที่จะรับค ำร้องไว้ไกล่เกลี่ยหรือไม่   ในกรณีมีข้อสงสัยศำลอำจสั่งให้ผู้ร้อง 
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ได้ยื่นในชั้นนี้ให้รวบรวมไว้เพื่อใช้ในกำรไกล่เกลี่ยต่อไป 
ข้อ ๙ กรณีดังต่อไปนี้  มิให้รับค ำร้องไว้ไกล่เกลี่ย 
(๑) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ำกำรยื่นค ำร้องเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนำเอำเปรียบคู่กรณี  

หรือบุคคลอื่น   

้หนา   ๑
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(๒) เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรน ำข้อพิพำทตำมค ำร้องไปยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศำลใดศำลหนึ่งไว้แล้ว
โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ำยเป็นคู่ควำมในคดีนั้น 

(๓) เมื่อปรำกฏว่ำข้อพิพำทตำมค ำร้องเคยได้รับกำรด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยตำมข้อก ำหนดนี้แล้ว   
แต่ไม่เป็นผล  เว้นแต่พฤติกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป  โดยระบุพฤติกำรณ์เช่นว่ำนั้นมำในค ำร้อง 

(๔) เมื่อพิจำรณำถึงพฤติกำรณ์หรือลักษณะของข้อพิพำทแล้วไม่เป็นสำระที่จะด ำเนินกำรไกล่เกลี่ย 
ข้อ ๑๐ ภำยหลังที่ศำลมีค ำสั่งรับค ำร้องแล้ว  หำกควำมปรำกฏว่ำค ำร้องนั้นต้องห้ำม 

ตำมข้อ  ๙  หรือคู่กรณีฝ่ำยใดน ำข้อพิพำทที่อยู่ระหว่ำงกำรไกล่เกลี่ยไปฟ้องร้องอีกฝ่ำยหนึ่งให้รับผิ ด 
ทำงแพ่งก็ให้ศำลสั่งให้ยุติกำรไกล่เกลี่ยได้ 

ข้อ ๑๑ กำรสอบถำมควำมสมัครใจของคู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่งในกำรเข้ำร่วมกำรไกล่เกลี่ย   
หรือกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงศำลกับคู่กรณีอำจด ำเนินกำรโดยทำงโทรศัพท์   หรือโดยวิธีกำร 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๗  ก็ได้ 

ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำม   
ศำลอำจสั่งให้คู่กรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำมนั้นเพ่ิมเติม 
ตำมที่ศำลเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ ๑๓ เพ่ือป้องกันมิให้มีกำรใช้กระบวนกำรไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตำมข้อก ำหนดนี้ไปในทำง 
ท่ีมิชอบ  ในกำรท ำข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำมเป็นหนังสือ  คู่กรณีต้องลงลำยมือชื่อ 
ด้วยตนเอง  เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุจ ำเป็นและได้รับอนุญำตจำกศำล   

ข้อ ๑๔ กำรขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำตำมข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำม  
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต้องยื่นค ำขออย่ำงช้ำในวันที่ท ำข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำม  
โดยแสดงถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรร้องขอ 

ถ้ำศำลเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นที่สมควรจะมีค ำพิพำกษำไปทันทีในเวลำนั้น  ก็ให้ศำล
มีค ำพิพำกษำตำมข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำมต่อไปได้  แต่ถ้ำเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็น 
ที่สมควรจะมีค ำพิพำกษำในเวลำนั้น  ก็ให้สั่งยกค ำขอ   

ข้อ ๑๕ กรณีมีควำมจ ำเป็นที่สมควรจะมีค ำพิพำกษำตำมข้อ  ๑๔  วรรคสอง  ให้รวมถึง 
(๑) ตำมข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำมก ำหนดให้คู่กรณีกระท ำนิติกรรม 

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  หรือต้องด ำเนินกำรจดทะเบียนต่อนำยทะเบียนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   หรือหำกไม่มี 
ค ำพิพำกษำตำมข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำมแล้วอำจเกิดข้อขัดข้อง 

(๒) พฤติกำรณ์หรือลักษณะของข้อพิพำทอำจเกิดข้อพิพำทขึ้นอีกหรือควำมขัดแย้งที่รุนแรง
มำกขึ้น 

(๓) กรณีมีภำวะควำมจ ำเป็นทำงเศรษฐกิจ  ระบบกำรเงิน  กำรลงทุน  หรือกำรบริหำรจัดกำร
ในภำครัฐ 
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(๔) กรณีมีควำมจ ำเป็นอื่นใดที่ต้องมีค ำพิพำกษำตำมข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำม  
เมื่อพิจำรณำถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่คู่สัญญำทุกฝ่ำย 

ข้อ ๑๖ กรณีใดที่ศำลมีค ำพิพำกษำตำมข้อตกลงหรือสัญญำประนีประนอมยอมควำม   
ให้ถือส ำนวนไกล่เกลี่ยเป็นส ำนวนควำม  และให้ศำลจดแจ้งรำยงำนกระบวนพิจำรณำรวมไว้ในส ำนวน 

ให้จัดท ำสำรบบควำมและสำรบบค ำพิพำกษำส ำหรับคดีตำมวรรคหนึ่งเช่นเดียวกับคดีที่มี  
กำรยื่นฟ้องโดยแยกจำกคดีทั่วไปและให้เรียกผู้ยื่นค ำร้องเป็นโจทก์  คู่กรณีอีกฝ่ำยเป็นจ ำเลย 

ข้อ ๑๗ ในกรณีจ ำเป็นต้องมีวิธีกำรใดในทำงธุรกำรเพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้ 
เป็นไปโดยเรียบร้อย  ให้เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรมเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรนั้น 

ข้อ ๑๘ ให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผู้รักษำกำรตำมข้อก ำหนดนี้ 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  ๔  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
เมทิน ี ชโลธร 

ประธำนศำลฎีกำ 
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