การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลภาษีอากรกลาง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลภาษีอากรกลาง คืออะไร
คือหน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในศาล โดยจัดแยกงานทุกอย่างออกจากงานเดิมไม่ว่า
จะเป็นงานรับฟ้อง งานหมาย งานสารบรรณ หรืองานสานวนและให้มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ไกล่เกลี่ยฯโดยเฉพาะ
เพื่อทางานธุรการด้านการไกล่เกลี่ย

ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลภาษีอากรกลาง มีหน้าที่อะไร
มีหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลภาษีอากรกลาง รับเรื่องจากคู่ความที่
แสดงความประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ตลอดจนช่วยประสานงานกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งรวมทั้ง
การบันทึกข้อมูลและรวบรวมสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดการไกล่เกลี่ยของศาลภาษีอากรกลาง
แยกได้เป็น 3 ประการ คือ
1. ทุกฝ่ายต้องสมัครใจเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย
2. แนวทางในการไกล่เกลี่ยต่างจากกระบวนพิจารณาปกติ เนื่องจากการพิจารณาคดีตามปกติเป็น
การค้นหาข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหาที่คู่ความโต้แย้งกันหรือเป็นการค้นหาความเสียหายที่แท้จริงแต่การ
ไกล่เกลี่ยเป็นการค้นหาความพอใจของคู่ความโดยที่ผู้ไกล่เกลี่ยนั้นจะไม่เป็น ผู้ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาท
3. ระบบไกล่เกลี่ย เป็นระบบที่มีพื้นฐานมาจากอานาจการไกล่เกลี่ยของผู้พิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ได้ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการทางานและอานาจของผู้พิพากษา
ลงมาเพื่อลดอุปสรรคต่าง ๆ จากการใช้อานาจของผู้พิพากษาตามปกติเท่านั้น

ประโยชน์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สะดวก วิธีการและขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยไม่ยุ่งยากซับซ้อน
รวดเร็ว ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยน้อยกว่าการดาเนินคดี
ประหยัด การดาเนินการไกล่เกลี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เป็นธรรม คู่พิพาทเป็นผู้ตัดสินใจในผลของการไกล่เกลี่ย
สร้างความสัมพันธ์อย่างฉันท์มิตร ให้กับคู่พิพาท คู่พิพาทสามารถติดต่อทาธุรกิจกันต่อไปได้ไม่ว่า
ผลการไกล่เกลี่ยจะเป็นอย่างไร
ลดปริมาณคดีในศาล แบ่งเบาภาระหน้าที่ของศาลแก้ไขปัญหาคดีขึ้นสู่ศาล

ระบบไกล่เกลี่ยของศาลภาษีอากรกลาง
แยกศูนย์ไกล่เกลี่ยทุกอย่างออกจากงานเดิมไม่วา่ จะเป็นงานสานวน งานสารบบมีเจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ และตัดขั้นตอนทุกอย่างที่ไม่จาเป็นออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว
โดยวางหลักปฏิบัติไว้ดังนี้
1. แยกคน
2. แยกสานวน
3. แยกห้อง
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แยกคน คือ แยกผู้พิพากษาหรือผู้ประนีประนอมที่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยออกจากผู้พิพากษาที่พิจารณาคดี
กล่าวคือ ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีกับผู้พิพากษาหรือผู้ประนีประนอมที่ไกล่เกลี่ยนั้นจะต้องเป็นคนละคน
กันจะทาให้คู่ความมั่นใจว่าผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีไม่รู้เห็นเหตุการณ์ในห้องไกล่เกลี่ย สิ่งที่ตนพูดต่อรอง
หรือยอมรับข้อเท็จจริงใดๆ จะไม่มีผลต่อคดี จึงทาให้กล้าเปิดเผยความจริงอันจะทาให้การเจรจาตกลงกัน
ง่ายขึ้น
แยกสานวน คือ แยกสานวนไกล่เกลี่ยออกจากสานวนเดิมโดยตั้งเป็นสานวนใหม่นอกจากนี้หน้าสานวน
ไกล่เกลี่ย ยังมีข้อกาหนดให้คู่ความทั้งสองฝ่ายลงชื่อรับทราบว่า “ข้อเท็จจริงและการดาเนินการในชั้นไกล่
เกลี่ยไม่อาจนาไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ได้”
แยกห้อง คือ จัดห้องไกล่เกลี่ยแยกออกจากห้องพิจารณาคดี มีลักษณะเป็นห้องประชุม ส่วนผู้พิพากษา
หรือผู้ประนีประนอมและทนายความในห้องนี้ไม่สวมครุย
ทั้งนี้ บริก ารของศูน ย์ไกล่ เกลี่ ยและประนอมข้ อพิ พ าทศาลภาษี อากรกลาง เป็ นบริก ารที่ไม่ ได้คิ ด
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับบริการ

ผูป้ ระนีประนอมศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ปัจจุบันผู้ประนีประนอมประจาศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลภาษีอากรกลาง เป็น
บุคคลภายนอกที่ศาลภาษีอากรกลางมีคาสั่งแต่งตั้ง ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
ด้านภาษีอากร การบัญชีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนดาเนินการ
เมื่อ ประชาชนมีค ดีแ ละฟ้ อ งร้องกั นที่ ศ าลภาษีอ ากรกลาง หากประสงค์จะเจรจากัน ระหว่าง
คู่พิพาท สามารถเลือกดาเนินการได้ดังนี้

1. ไกล่เกลี่ยก่อนถึงวันนัดพิจารณา
1.1 ในคดีที่มีการพิจารณาคดีที่ศาลภาษีอากรกลาง คู่ความ สามารถมาแจ้งความประสงค์ที่ขอนา
คดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้โดยยื่นคาแถลงต่อศาลให้นาคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย
1.2 กรณีเป็นโจทก์ในคดีเมื่อยื่นฟ้องคดีสามารถแจ้งความประสงค์ขอนาคดีเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ย โดยยื่นคาแถลงต่อศาลให้นาคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย แล้วเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยจะดาเนินการ
ตามระเบียบและประสานงานแจ้งจาเลย ถ้าจาเลยประสงค์จะเจรจาเพื่อหาข้อยุติของคดีเช่นกัน ก็จะนัด
วันไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่ความได้เจรจาก่อนวันนัดพิจารณา
1.3 กรณี เป็ น จ าเลยในคดี อาจโทรศั พ ท์ ม าสอบถามขั้ น ตอนและวิ ธี ด าเนิ น การ แล้ ว ยื่ น
คาแถลงต่อศาลให้ นาคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยจะดาเนินการตามระเบียบและ
ประสานงานแจ้งโจทก์ เพื่อนัดวันไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้เจรจาก่อนวันนัดพิจารณา แต่จาเลยยังคงมีหน้าที่
ยื่นคาให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
กรณี ที่ คู่ ค วามประสงค์จ ะไกล่เกลี่ ยก่ อนถึ งวัน นั ด หากตกลงกั น ได้ คู่ค วามสามารถท าสัญ ญา
ประนีประนอมยอมความ ซึ่งผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะจะพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้
คดีเสร็จเด็ดขาดไปได้ทันที
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2. ไกล่เกลี่ยระหว่างพิจารณา
บรรดาคดีที่มีการพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรกลาง คู่ความอาจร้องขอต่อผู้พิพากษาเจ้าของ
สานวนให้ส่งคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยของศาลภาษีอากรกลาง เพื่อหาแนวทางในการยุติข้อพิพาทที่มีอยู่
เมื่อผู้พิพากษาเจ้าของสานวนเห็นว่า คดีมีทางที่จะตกลงกันได้และคู่ความแถลงขอก็จะส่งสานวนคดีเข้าสู่
ระบบไกล่เกลี่ยดาเนินการไกล่เกลี่ยคดีต่อไป
ในการไกล่เกลี่ยหากคู่ความสามารถตกลงกันได้ก็จะทาสัญญาประนีประนอมยอมความหรือถอนฟ้อง
ซึ่งผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะสามารถพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้

3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์โดยศาลภาษีอากรกลาง
เมื่อคู่ความยื่นอุทธรณ์ต่อ อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษหรือศาลฎีกาที่ศาลภาษีอากรกลางหากคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะขอให้ศาลภาษีอากรกลางทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้น อุทธรณ์หรือฎีกาที่
ศาลภาษีอากรกลางก็สามารถแสดงความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยของศาลภาษีอากรกลางใน
ขณะที่ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือยื่นคาแก้อุทธรณ์หรือคาแก้ฎีกาได้

4. การไกล่เกลี่ยอิเล็กทรอนิคส์
ศาลเปิดช่องทางในการแสดงความประสงค์ ให้คู่ความนาคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ ยได้ 4 ช่องทาง
คื อ จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ (E-mail: Taxc@coj.go.th.com) จดหมายธุ ร กิ จ ตอบรับ ,โทรสาร (FAX)
ซึ่งเมื่อศาลมีคาสั่งอนุญาตให้นาคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ไกล่เกลี่ยจะนัดคู่ความเพื่อ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยที่ศาล หรือผ่านระบบ Web Conference หรือ Video Conference ต่อไป
ในการไกล่ เกลี่ ย หากคู่ ค วามสามารถตกลงกั น ได้ ก็ จ ะนั ด ให้ คู่ ค วามมาศาลเพื่ อท าสั ญ ญา
ประนีประนอมหรือถอนฟ้องต่อไป

ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบไกล่เกลี่ยของศาลภาษีอากรกลาง
● คู่ความประสงค์จะไกล่เกลี่ย สามารถโทรศัพท์ติดต่อมายังศูนย์ไกล่เกลี่ย ศาลภาษีอากรกลาง
● จาเลยที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการยื่นคาให้การภายในเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
● คู่ความยังคงมาศาลในวันนัดพิจารณาที่กาหนดไว้
● การไกล่เกลี่ยเกิดจากความสมัครใจของคู่ความ
● ข้ อ เท็ จ จริงใด ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่างไกล่ เกลี่ ย จะไม่ ส ามารถน าไปใช้ อ้ างอิ งในกระบวนการ
พิจารณาคดีปกติของศาล
● คดี ที่ ไกล่ เกลี่ ย เป็ น กระบวนการแยกต่ างหากจากการด าเนิ น คดี ไม่ เป็ น เหตุ ให้ น ามาอ้ า ง
เพื่อเลื่อนการพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลภาษีอากรกลาง
อาคารศาลแพ่ง ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 512 8303

