ความหมายของสัญญาประนีประนอมยอมความ๑
การประนีประนอมยอมความเปนเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่งที่ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยบัญญัติไว เปนสัญญาที่ระงับขอพิพาทตางๆ
มาตรา ๘๕๐ ไดใหความหมายของสัญญาประนีประนอมยอมความไว “อันวา
ประนีประนอมยอมความนั้น คือ สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่ง
ซึ่งมีอยู หรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน”
ประเภทของการประนีประนอมยอมความ แบงได ๒ ประเภท คือ
๑. การประนีประนอมยอมความนอกศาล เปนการระงับขอพิพาทโดยมีเรื่อง
พิพาทเกิดขึ้นแลว แตยังมิไดนําเรื่องฟองศาล หรือฟองแลวแตคดียังไมถึงที่สุด แลวคูกรณียอม
ความกันโดยศาลมิรู หรือแมคดีจะถึงที่สุดแลว ก็ยอมความกันได การยอมความนอกศาลนี้อยูใน
บังคับมาตรา ๘๕๐ ถึง มาตรา ๘๕๒ และเรื่องนิติกรรม หนี้ สัญญา
๒. การประนีประนอมยอมความในศาล เปนกรณีที่คดีกําลังอยูในศาล หมายถึง
การที่มีการฟองรองคดีตอศาลแลวในระหวางที่มีการพิจารณาคดี คูกรณีไดมีการตกลงระงับขอ
พิพาทที่ฟองรองกันโดยตางยอมผอนผันใหแกกันแลวแจงใหศาลทราบและศาลก็จะพิพากษา
ตามที่คูความตกลงกันนั้น
ขอพึงสังเกตและควรระมัดระวัง
๑. แมเราอาจกลาวไดวาการประนีประนอมยอมความนั้นเปนวิธีการระงับขอ
พิพาทอีกวิธีหนึ่งก็ตาม แตถึงอยางไรก็ตามนั้นการประนีประนอมยอมความจะตองทําขึ้นในรูป
ของสัญญา ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาในเบื้องตนของการทําสัญญานั้นก็จะเปนไปตามหลักในเรื่อง
ของสัญญาดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ
- ตองมีคูสัญญา ๒ ฝาย
- วัต ถุป ระสงค ข องสั ญ ญาต อ งชอบด วยกฎหมาย มิ ฉะนั้น ตกเปน โมฆะ ตาม
มาตรา ๑๕๐ ตัวอยางของสัญญาประนีประนอมยอมความที่ตกเปนโมฆะ เชน ทําสัญญายอมความ
ใหคาเสียหายเพื่อมิใหฟองรองคดีอาญาแผนดิน๒
- คูสัญญาตองมีความสามารถในการทําสัญญา คือจะตองไมเปนผูเยาว คนไร
ความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
- การแสดงเจตนาของคูสัญญาตองไมบกพรอง กลาวคือตองทําโดยสมัครใจ ไม
มีการสําคัญผิดในสาระสําคัญ ไมถูกกลฉอฉล ไมถูกขมขู เปนตน

๑

จัดทําโดยนางสาวศุภสรณ รุงโรจนวุฒิกุล นิติกร ๓ นางสาวสุนันทา เอกไพศาลกุล นิติกร
๓ ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒
มานิตย จุมปา, คําอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ,วิญูชน,กรุงเทพ : ๒๕๔๖, น.
๑๖

๒. การทําเปนสัญญานั้นมิใชแตเพียงทําดวยวาจาเทานั้น กฎหมายบัญญัติใหการ
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับกันได ตาม
มาตรา ๘๕๑ ที่บัญญัติวา “อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถามิไดมีหลักฐานอยางใดอยาง
หนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ฝ า ยที่ ต อ งรั บ ผิ ด หรื อ ลายมื อ ชื่ อ ตั ว แทนของฝ า ยนั้ น เป น สํ า คั ญ ท า นว า จะ
ฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม” หลักฐานเปนหนังสือแหงสัญญาประนีประนอมยอมความจะตองมี
ขอความหรือเนื้อหาที่อานแลวเขาใจไดวามีการตกลงระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมี
ขึ้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน หลักฐานเปนหนังสือนี้ตองลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับ
ผิดเปนสําคัญ
๓. สัญญาประนีประนอมยอมความเปนสัญญาตางตอบแทน ซึ่งจะมีผลทําใหการ
เลิกสัญญาทั้งสองฝายตองตกลงกัน ตางฝายตางมีสิทธิบังคับใหอีกฝายปฏิบัติตามสัญญาและตนก็
จะชําระสวนตนให
๔. สัญญาประนีประนอมยอมความทําขึ้นเพื่อระงับขอพิพาท โดยขอพิพาทนี้ คือ
ขอโตเถียงหรือโตแยงระหวางคูกรณีซึ่งไมสามารถตกลงกันได และสัญญาประนีประนอมยอม
ความอาจทําขึ้นเพื่อระงับขอพิพาทที่มีอยูหรือจะมีขึ้นก็ได สัญญาตองเปนขอสัญญาเพื่อใหมีการ
ระงับขอพิพาทใหเสร็จสิ้นไป หากไมมีการระงับขอพิพาทของคูกรณีก็ไมเปนสัญญาประนีประนอม
ยอมความ สัญญาประนีประนอมยอมความอาจทําขึ้นพรอมกันในสัญญาฉบับเดียวก็ได
๕. นอกจากนี้สัญญาประนีประนอมยอมความคูสัญญาตางยอมผอนผันใหแกกัน
การยอมผอนผันใหแกกันนี้หมายความวา คูสัญญาซึ่งมีขอพิพาทกันอยูตางสละสิทธิเรียกรองของ
ตนเองที่มีอยูแลวผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หากเปนกรณีที่คูสัญญาแตฝายเดียว
ยอมผอนผันใหคูสัญญาอีกฝาย เชนนี้ไมใชสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งอาจจะมีผลเปน
สัญญาชนิดอื่นได เชนเปนการแปลงหนี้ใหม เปนตน การที่คูสัญญาตางยอมผอนผันใหแกกันนี้
คูสัญญาอาจตกลงผอนผันใหแกกันโดยใหบุคคลภายนอกชี้ขาดก็ได
ประโยชนของสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนี้
๑. รวดเร็ว การประนีประนอมยอมความนี้เปนวิธีการระงับขอพิพาทที่รวดเร็ว
กวาฟองคดีตอศาลและการอนุญาโตตุลาการ เพราะเพียงคูกรณีตกลงปรึกษากันใหขอพิพาทเสร็จ
สิ้นไป
๒. ประหยัดคาใชจาย เนื่องจากการประนีประนอมมีความรวดเร็วและเปนการตก
ลงกันเองของคูกรณี ไมตองขอความชวยเหลือจากคนภายนอก เชน ทนาย หรือแมจะเปนการยอม
ความนอกศาลก็ไมเสียคาขึ้นศาล อยางไรก็ตามหากเปนการยอมความในศาล ก็ยังเสียคาใชจาย
นอยกวาการรับคําตัดสินพิพากษาจากศาลมาก
๓. รั ก ษาชื่ อเสี ยงและความลั บ ของคู กรณี เพราะคูก รณีต กลงระงับ ขอพิพ าท
กันเอง
๔. รักษาความสัมพันธของคูกรณีพิพาท เนื่องจากการยอมความเปนการระงับขอ
พิพาทโดยสันติวิธี โดยอาจตกลงกันเอง หรือมีคนกลาง และตองตกลงดวยการสมัครใจ ไมมี
กระบวนการพิจารณา ไมมีการสืบพยานที่มุงแตการแพชนะของคดี

ผลของการประนีประนอมยอมความ
๑. ผลทางกฎหมายของการประนีประนอมยอมความ เปนไปตามมาตรา ๘๕๒
กลาวคือ ยอมทําใหการเรียกรองซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นสิ้นไป และทําใหแตละฝายไดสิทธิ
ตามที่ แ สดงในสั ญ ญานั้ น ไม ส ามารถไปบั ง คั บ กั น ในข อ พิ พ าทเดิ ม ได ให บั ง คั บ ตามสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความนั้นๆ หมดสิทธิเรียกรองเดิมที่เคยมี
ในบางกรณีผลของสัญญาประนีประนอมนั้นอาจมีผลถึงบุคคลภายนอกได ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
ฎีกาที่ ๑๒๙๕/๒๕๒๓ ในกรณีประกันภัยรถยนต ถาผูเอาประกันภัย ไปทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ กับผูทําละเมิด คงทําใหมูลหนี้ละเมิดระงับไปตาม ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ตามมาตรา ๘๕๒ สวนหนี้ตามสัญญาประกันภัย ระหวางผูรับประกันภัย กับผูเ อา
ประกันภัย ยังไมระงับไป ดังนั้น ถาผูทําละเมิด ไมชําระหนี้ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ผูรับประกันภัย จึงใชคาสินไหมทดแทน ใหแกผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย ก็รับชวงสิทธิ ของผู
เอาประกันภัย ไปฟองผูทําละเมิดได แตทั้งนี้ ตองไมเกินจํานวนเงิน ตามสัญญา ประนีประนอม
ยอมความ
๒. วิธีการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ในกรณีที่คูสัญญาไมยอม
ปฏิบัติตาม
๒.๑ กรณีบังคับตามสัญญาประนีประยอมความนอกศาล ตองฟองตอศาลตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความเทานั้น ฟองหนี้เดิมมิได
๒.๒ กรณีบังคับตามสัญญาประนีประยอมความในศาล เมื่อศาลพิพากษาแลวมี
ผลทันทีมิตองมีการฟองอีก หากฟองอีกเปนฟองซ้ํา

