
 
รายงานสรุปผลการสัมมนา  

เรื่อง “การน ากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง” 
 

 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง คือ วิธีการระงับข้อพิพาทในชั้นศาล ด้วยความสมัครใจ  
ของคู่กรณี โดยผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลาง และภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 เหตุผลของการน าเอาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง มีวิธีการที่เรียบง่าย ระยะเวลารวดเร็ว
และชัดเจน ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคู่กรณี ให้ผลบังคับทางกฎหมายได้จริง และรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างคู่กรณ ี
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง มีหลักการส าคัญ ดังนี้  
 ๑. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย  
     - ต้องกระท าให้สอดคล้องต่อกฎหมาย (ต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย) ต้องริเริ่มการ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
     - การมีกฎหมายรับรองกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองอย่างแจ้งชัด  ได้แก่ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมบทบัญญัติว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (จ านวน ๑๒ มาตรา) ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ (จ านวน ๓๔ ข้อ) 
     - การก าหนดหลักการรองรับให้ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 
ศาลปกครองมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (ไม่ ได้ก าหนด
ทุนทรัพย์) ไม่ว่าจะเป็นคดีมีทุนทรัพย์มากหรือน้อย หรือคดีไม่มีทุนทรัพย์ ก็สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้  
ในกรณีเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ เกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สิน คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดหลักเกณฑ์ 
ให้หน่วยงานทางปกครองที่เป็นคู่กรณีต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วยก็ได้ 
     - การให้ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีผลบังคับทางกฎหมาย โดย “ค าพิพากษา” ของศาล ในกรณี
ที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จและท าให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด ให้ศาลปกครองมีค าพิพากษา  
ไปตามนั้น  
     - การมีบทบัญญัติที่ก าหนดกรอบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ือให้เป็นไปตามหลักความชอบ 
ด้วยกฎหมาย ห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ข้อพิพาท 
ที่เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือ 
มีผลกระทบในทางเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
และข้อพิพาทท่ีอยู่นอกเหนือสิทธิ อ านาจหน้าที่ หรือความสามารถของคู่กรณี 
     - การก าหนดกลไกกลั่นกรองเพ่ือให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  
มีการตรวจส านวนและค าขอโดยตุลาการเจ้าของส านวนและองค์คณะ เมื่อได้ตรวจส านวนและค าขอแล้ว   
เห็นว่าเป็นคดีที่อาจจัดให้มีการไกล่เกลี่ยได้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ย ให้ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลเห็นชอบให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แล้วแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในส านวนคดีนั้น โดยให้ตั้ง
ส านวนการไกล่เกลี่ยแยกต่างหากจากส านวนคดีนั้น ให้องค์คณะพิจารณาผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามบันทึก
ข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความของคู่กรณี หากเห็นว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ท าการไกล่เกลี่ย 
หรือมีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล หรือเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และเป็นกรณีที่การไกล่เกลี่ยส าเร็จและท าให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด  
ให้องค์คณะมีค าพิพากษาไปตามนั้นโดยเร็ว 
 

๒. ความสมัคร... 
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 ๒. ความสมัครใจของคู่กรณี  
     - ความสมัครใจที่จะริเริ่มให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท “ในเวลาใดๆ นับแต่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
จนถึงวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คู่กรณีอาจร่วมกันยื่นค าขอหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นค าขอ 
และคู่กรณีฝ่ายอ่ืนอาจตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท...” (มาตรา ๖๖/๔ และระเบียบฯ ข้อ ๑๒) การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทให้ด าเนินการโดยยึดถือความสมัครใจและความไว้วางใจของคู่กรณีท่ีมีต่อกัน (ระเบียบฯ ข้อ ๗) 
     - ความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีที่พิพาทกันมากกว่าหนึ่งฝ่าย 
ได้แสดงความตกลงหรือยินยอมให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท...(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง) 
     - ความสมัครใจที่จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ประสงค์ 
ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป ให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง  
     - ความสมัครใจที่จะยอมรับผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท “ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จ
และท าให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกัน
ท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาท” (ระเบียบฯ ข้อ ๓๑) 
 ๓. ความไว้วางใจของคู่กรณี  
     - การยึดถือความไว้วางใจที่มีต่อกัน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ด าเนินการโดยยึดถือความสมัครใจ
และความไว้วางใจของคู่กรณีที่มีต่อกัน (ระเบียบฯ ข้อ ๗) 
     - มาตรการทางกฎหมาย การคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยหรืออ้างอิงข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท การให้คู่กรณีร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยตนเอง และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณี 
 ๔. ความเป็นกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
     - ความเป็นกลางของศาล ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ศาลด าเนินการด้วยความ เป็นกลาง  
และปราศจากอคติในการปฏิบัติหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐) 
     - บุคคลที่ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคดี 
ในส านวนคดีนั้น ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยค านึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสม
ของตุลาการศาลปกครองชั้นต้น (มาตรา ๖๖/๔ วรรคสาม) 
     - การท าหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องวางตน 
เป็นกลาง และปราศจากอคติในการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา ๖๖/๖ วรรคหนึ่ง) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องไม่
เป็นการสร้างหรือเพ่ิมความขัดแย้งหรือความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างคู่กรณี (ระเบียบฯ ข้อ ๘) ก่อนเริ่มท าการ 
ไกล่เกลี่ยฯ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแจ้งคู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลา 
สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณี ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ระเบียบฯ ข้อ ๒๖) ต้องไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกฝ่าย เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทฯ... แต่ต้องแจ้งถึงการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่กรณีอ่ืนที่มิได้ร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้ง
นั้นทราบด้วย (ระเบียบฯ ข้อ ๒๘) เมื่อตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ต่อไปนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ไม่อาจส าเร็จได้ เป็นการประวิง เป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการขัดหรือแย้งต่อ
หลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้มีค าสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลง (มาตรา ๖๖/๙ (๔)) 
 ๕. ความมีประสิทธิภาพของการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดี 
     - การส่งเสริมให้ฝ่ายปกครองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ในกรณีที่การ 
ไกล่เกลี่ยเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สิน คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงาน 
ทางปกครองที่เป็นคู่กรณีต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วยก็ได้ (มาตรา ๖๖/๒ วรรคสอง) 
 

การไกล่เกลี่ย... 
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     - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีระยะเวลาที่กระชับและชัดเจน การไกล่เกลี่ยต้องด าเนินการให้เสร็จ
โดยเร็วภายในระยะเวลาที่ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก าหนด (มาตรา ๖๖/๕) การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและให้เสร็จโดยเร็ว (ระเบียบฯ ข้อ ๙) ให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก าหนด
แนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินการไกล่เกลี่ยตามที่เห็นสมควร ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันนัด
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้งแรก (ระยะเวลาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่เกิน ๙๐ วัน) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลอาจให้ขยายระยะเวลาด าเนินการไกล่เกลี่ยออกไปได้ตามที่เห็นสมควร 
     - การไม่ให้กระทบในทางเสียหายต่อการพิจารณาพิพากษาคดี ต้องไม่ท าให้การพิจารณาพิพากษา
คดีนั้นล่าช้าออกไปโดยไม่สมควร (มาตรา ๖๖/๕) ต้องไม่ให้มีผลเสียหายต่อการพิจารณาพิพากษาคดี 
ของศาลปกครอง หรือมีผลเป็นการประวิงหรือเป็นอุปสรรคให้การพิจารณาพิพากษาคดีต้องล่าช้าออกไป  
โดยไม่สมควร (ระเบียบฯ ข้อ ๙) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ด าเนินการแยกต่างหากจากการพิจารณาพิพากษาคดี 
โดยจัดให้มีส านวนและระบบส านวนแยกต่างหากจากส านวนคดีและสารบบคดีของศาล (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) 
เมื่อตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี เป็นการประวิงคดี 
ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษามีค าสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลง (มาตรา ๖๖/๙ (๔)) ความเห็น ค าสั่ง 
หรือการด าเนินใดบรรดาซึ่งกระท าลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่อาจอุทธรณ์ได้ (มาตรา ๖๖/๗) หลักการคือ 
ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งหรือความเห็นใดๆ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เว้นแต่เหตุตามมาตรา ๖๖/๑๑ 
     - การให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด าเนินไปโดยเรียบร้อย เพ่ือให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด าเนินไป 
โดยเรียบร้อย ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจออกข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการด าเนินการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทในศาลนั้น (ระเบียบฯ ข้อ ๓๐) 
     - ประเภทคดีท่ีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ มีดังนี้ 
  ๑. คดีละเลยต่อหน้าที่หรือล่าช้า 
  ๒. คดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน 
  ๓. คดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
  ๔. คดีพิพาทอ่ืนๆ ตามท่ีที่ประชุมใหญ่ฯ จะพิจารณาก าหนด 
     - กรณีท่ีห้ามมิให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  ๑. อันมีเหตุผลมาจากการขัดหรือแย้งต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย 
  ๒. อันมีเหตุผลมาจากสภาพของเรื่อง 
  ๓. เมือ่พิจารณาจากผลกระทบ 
  ๔. อันมีเหตุผลมาจากลักษณะของการกระท าท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
  ๕. ลักษณะต้องห้ามอ่ืนๆ ตามท่ีที่ประชุมใหญ่ฯ ก าหนด 
     - กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
  ๑. ไม่เคร่งครัดในรูปแบบหรือพิธีการ  
  ๒. รวดเร็วและต่อเนื่อง  
  ๓. การกลั่นกรองให้เกิดความม่ันใจและถูกต้อง  
  ๔. การกระท าในกระบวนการไกล่เกลี่ย ไม่อาจอุทธรณ์ได้ 
 
 
 
 

กองกฎหมายและคดี 
(ส่วนกฎหมาย) 


