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รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
กิจกรรม : ฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (หลักสูตรระยะ
สั้น) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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บทนา
มหาวิทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลั ย คือ
“มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒ นาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ ” โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ ๒. พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ ๓. พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (วัดการพัฒนาบุคลากร) และ ๕. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพ (วัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร)
ทั้งนี้ สานักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้
เป็ น ไปตามวิสัย ทัศน์ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขต
ขอนแก่น
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รายงานผลการดาเนินงาน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
กิจกรรม : ฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (หลักสูตรระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. สถานภาพของโครงการ : โครงการประจา
๓. ชื่อหน่วยงาน : สานักงานวิทยาเขตขอนแก่น
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
๕. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวชี้วัด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมและมี ค วามสามารถเป็ น ที่ ย อมรั บ
ระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ข้อที่ ๔.๒ บุคลากรมีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ มีสมรรถนะตาม
ตาแหน่งวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จเชิงกลยุทธ์ ข้อที่ ๔.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน
ตัวชี้วัด สกอ.องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์
ตั ว ชี้ วั ด มาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา ๒๕๖๑ ระดั บ สถาบั น องค์ ป ระกอบที่ ๕ ระดั บ หลั ก สู ต ร
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
๒) การบูรณาการโครงการกับ
๓) อื่นๆ
๖. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ ” โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑.
ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ ๒.พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ ๓.พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ๔.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (วัดการพัฒนาบุคลากร) และ ๕.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพ (วัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร)
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การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น การแก้ ปั ญหาเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลเนื่ อ งจากความเจริ ญ ของ
วิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทางานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าทีใ่ นสมัยหนึ่งก็อาจกลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกั บตาแหน่งหน้าที่อยู่เสมอไม่ว่ าวิทยาการและหน้ าที่ความรับผิ ดชอบจะได้
เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น สานักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อให้
เป็ น ไปตามวิสัย ทัศน์ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขต
ขอนแก่น
๗. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพที่สูงขึ้น
๒) เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ เช่น
๑) จานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
๒) จานวนเครือข่าย
๘.๒ เชิงคุณภาพ เช่น
๑) บุคลากรมีศักยภาพที่สูงขึ้น
๒) บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๙. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตขอนแก่น จานวน......๑๐๐.......รูป/คน
๑๐. ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)
วันเริ่มต้นกิจกรรม ..๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.....วันสิ้นสุดกิจกรรม...๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔.....
๑๑. สถานที่ดาเนินโครงการ
ตามที่ส่วนงานจัด
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๑๒. แผนการดาเนินงาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.ขั้นเตรียม(Plan)
ขออนุมัติดาเนินการ
แต่งตั้งคณะทางาน
ประชุมคณะทางาน
๒.ขั้นปฏิบัติ (Do)
จัดกิจกรรมตามแผนงาน/ตาม
กาหนดการ
๓.ขั้นติดตามผล(Check)
ประเมิน สอบถาม สังเกต
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
๔.ขั้นสรุปรายงานผล(Action)
เสนอผู้บริหารพิจารณาปัญหา
ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ

๑๓. งบประมาณ () แผ่นดิน ( ) รายได้ จานวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(จัดสรรจ่ายตามกิจกรรมที่จ่ายจริง)
๑๔. ผลที่ได้รับ
๑) บุคลากรมีศักยภาพที่สูงขึ้น
๒) บุ คลากรที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาแล้ ว นั้น ปฏิ บัติ งานได้ผ ลตามวัต ถุป ระสงค์ข องหน่ ว ยงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
๑๕. การประเมินผลโครงการ
๑) องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
๔) สรุปโครงการ จานวน ๑ เล่ม
๑๖. การติดตามผล
๑) ติดตามโครงการหรือสรุปโครงการเครื่องมือที่ใช้คือ รายงานสรุปโครงการต้องส่งรายงานการ
ติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการภายใน ๑๕ วัน
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ภาพประกอบกิจกรรม

7
พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

พิธีปิดโดยท่านรองอธิการฝ่ายบริหาร

18

19

20

21

22

ภาคผนวก
- กาหนดการฝึกอบรม
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม
- หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
- อนุมัติโครงการ

o^uLn

<i '4-''^

..1,L

!'. - urULBtL! [n-UU]t{1'_.r

nr,{nFLllilgi.lil. n!nn00i.fi

ry

( r.

Ln(rl c,,..

+l,,ri!nr.,6!uUtlx

r

_r.

l!

R)

--.-/4.... ..-*nun

o

hurn

.*,-

7*' 0utnLlull
''v'd

4 3

rE

GrL

(tlnu{H.
.LiLril!t D
nrlir

-P

Lpt-eu I

utgh*-<

Bn4rJU}01r1)

lLBIALNL}UNLPgLUBLNt@M t @ggLUL&ug

unh3:1 r'1

Lno

TULEBLIA LLUbBgl'gId)

ys* *,*f/

Bre..:urntortO Erhourllgt{

LrclLrrgr.lnlo*r o nulrurilcpr g;
lnoarotut.gruLUle]cr rtuErt
nf

l4rth@LrugLur,ru gn1 @ulLngLUpmnlu

-'/
(nLut/tLnnmrt]@p) t^Ln
'

P

|^Ln

ooo/oq nll ngr(,

6t *l^Ln

ooo'oq

ooo'oo)

np]t^n]lnffBLg
-"t " >

mgnouEsLUn-rLGlsuIBEnBnlaLtbuLU (s
nm@qu

Lmnnrt^68@lAUBLgmL6 LLUU]UmrTl@UEgLUTtELttlgUnpnBn]Al^[ULUUTtlglth@@C]U
PE

B

@

gNB g1I'TLLUB LIdNI NTT

^,\,>

s6Du-un Bri'lsLUnnlL!4

t Li

B

9LBI,/TLfuLSruSUSUL}TiTL[4TTBULBIALLktM

[[LUqt,tB3g0m3Ur

BULBI,ILIdtATN LRUUUNPLBLLCLP

qqp6t u r,t r Lrtr5olro uul uulsL u gfufu*eL

asr,urLu (ruranaEsuDu^u!r)

s

uul ruu] figl4puut4mgn@uMt4ugLUlgul bGG uLUAgnmL66nmPruumL6nlnl.l'!@r,(1
,L,>

r"(@tuo
q^

F

P

^

nn]u

LBSBGgUgUnagUrd^LUtb^U B@nb!@U11.@ B^ULBti(LrLgrugUbUL$ULrlr3B^ULBt LLltm rU mSnCUE
ue Lrn!
,r.LLrlAg
,
P'

aqPs

u M r L[ul,toruBuul
a?,t^ uul

sLU bfufu

ftcLgsguItLlJ

(nPABAggtdPUULl) I LUUGruB UU1UU1 g14 BU UnmgnOU M L rEl LrUgLUlr,tgLUnLM MGEBLgt'011D @ gl BUL0lne
l
E^
^
ELgN'gU}UL}tULIITTBULBIALL'TIt BULBt,tLUt6ruN LflU gUNPLELLtILPg14PUU}TULU EgN bU[.LG
nufineru6G1LBt(LtrTlgLUs0[@g

$ urfl!

q'q.pGi

'u'|* r,rtrrUolnguruulsi-uUjFft{tILLIgIntr,i

gLUpEn

(riEAnE'gsLdBu'uLr) t,(trrUroFngui

puFrijtu-ui,iltlilouEELUIsul iiEnEUEstun^rrlusuFutlBSl*ltsuupu'grauftur^rig1'gfid0lr iogt

pn!
,r1pc.\it* iG";;;
........1.......:.........

......-ru'-.. y..-..
\

/

GG/G;owop i;Cl

:p

........-.............!.-...----.-..--r---.-.----..----

^

NUTN@TU6fu1LPI^LNL}UNLP NLINLP

mLtugruut/trun
6Ertu
l/f"v'v" s" i'r.nE

...-,yLfr.

14d
nulrfiGtlt4it't L i!ncn rlunrP

-'

:e.:.3nt:..,ii,ltlrrto,trourrriu
a,:.i,it :,r:taa:.iUtl:ru1tu ida; :nalnrrt!;?
1.=
Ll l:r!,L r:f, x
fJ j-"t..',u
t.:"--

n

,Zriu,utJ:rurni E',iu:rulo
r'rv:u,!uiiri'rli........

..........*.......It111

r;;'f^r*SflffHli$ rr.rA (ap:jUt rr.tSt/

A'o* I^o' 2d
(o:.Gu.torr

I,

,J

rii)

"Y,{qbu

intrnr':':e taio'r.u?001:;:l"ir Lrulr.r.rrttnt;i.,rriu
. . ,.. .,..-.," . .|

't t'''.1,t

uianr:',:,oinr-"''1 t",..u,ri,"t;:r,.;tl,' l ' /r
ir'i' /- "'

..

.

1.''rr',':lartrtdr
-.j'r.lru.
c

$i,;ia

urrz6qnl /,r)qYt

'r.r'l

tfl

a,un,

2qpd

%re.ttrsftt"lonnr

"
O,,uritrt'Ir'e

trio: aor

:a
'utla
tr-olrnrJ rldruruiIl

:

.,.l,i

1:i Al

fl,

2564

i u'"' s

nYr''ilt-u

gunuuD 0

rtrggbb]l,tlprut,trt,tLL

p

rtt4lttnfL ntuuuu u01uL!,LU0Gt

'q

gLUELENg/ELUBLNLORLMLNt4Lh

gralr4ruLrLpnLlufl LP us
auIBLnt4EunL]ulrLP rfu rouu]ouuLsLlrELUIL!Lr!,/su^qr,LDso!
(!urrLBrfl u!3nrU) B$nlbumLnt,tE gL[!i1rLltgsLuRpunutgur,rn
magrfuh Leu!,sBnufuuu !,r, osr-ou!,rrpuuactD

iusuutusns

P

^6'

ghutnnro^lltspur-u

mon*pn*epirunopurpuf

PSL![-L[U1 n UULU RLn

'p

nunlrUunurulup
IILLURLNL(

NUgMNqLgU CLE!LN

tD

uufl.tgut utnt gu nun

'q

ncpnhrun nucuninL,U,rn gtuBrrrEnnLluf Lp
Ag9CITLLURLNLt

nulli,lagLuLe
/LflUgNl^/IULAl^L

,

-l

Pr

|,

rr[ii

gafuIru'su

LoLE/ttJs[Ln
oa LMLnLc
'
..

!u3LUn9rslvrgLoAlurnr!,

?n

-:0L^tdnouagI unshelurunrluu^cr4* Bon*0tn19 0^uL0r,rEELsnisu]uulriiur,tmn^uuar,truvrm 135g9

p nl, 60ru1tnh![laslrgLuL@ ufufugunmpm[arJi]or ru pc.pq 'u M rtuLnrtneul pq-pq pn-c[Lpr.ra!, r.,t
suuufufungusraunLU (npaBAgguDuun) utuur,teraButuul tsuugbDuun
llnl qqpq 'u r.( t,tL]ittrgnBuuluul
- 7 |
'f
^

mgft0uEL[r rnigLulrELUnLHx0!,0Lg for9LUAs|.t]o MLusl CAgFllrun B0lnRglnLtuBr]rnlngl B^uLRr E
nLsnr!,uluu},rt ulrrtR^pLRrirgL[n R^ELpt,tErrtrrufl LnuE6npL[cLnLpruDu^ult nupuun0]1.r, qq,Bq u i

gLuufufungus:!,nnLU l^L],$tor!r?puluut guuguDus}tnsnsuMUu!LU]gu]r410[r1
r/rLM,lrorr0gurpul
! . t, , h
s
. i ? , I
- E,ll.L i
^
une

heglrun*nr-cnt'-e ooF*,etnLg n^uLnBLALsntsulBuEtut.rrneuo!rcL]r[ nr nrnouE
Pq,Dq '9'lr ]tuLnrngut 2q-pq tAnl.]LLtr:3
ra nnl qq.rq 'r'rr r Llr[o[nuueucuuufunrnlur:rrrnuu
t.Ir

r

t

h

^

1n6no:*uEu^urlirr.gupoprpul.t*"Urgln*urgrp"ruiuogrruunTffi p/unpnrcH
n^BL0raLAL!ru!ulgulrLunno^uunrcunn0pLatrEUgtulr

ucupunputguouuruDu-un

9LU:IF
.F4.{ra

(,'.)

V

cssl

(o

tl

iluluul.2 na u1!rdQa/o1u1

?t

urram orloi urau.r

rir
ExternaI Retations
u5gvr frfrfr lnauoa

ct

ulnal? nfl1rl'tfl fu a{tal

ln1r0165na,

ur,nivoriwrJ:caunr:ni

fficer
rnlnoa drdn (rurtu)

unllull

unlv:1a1an:, unulun

oo

u1ur0:fu oula:au

vt!1un11!

drrinoun4ralra nl aa'i
oo.

u1.ltuo1 ?.ru{1'!r4ao

rflil

Y]IJ1UA?1IJ

drfnuun4ra!ru rotououeiuoaltiroa
)z
?ru1un?1lJ vru:nu1nl !1u

uo n

olo

u'lut1u6lJ r:nu

u.!1alug a0't aot]ta$nug alnrt
osn

ulu t{1u Yt:lrl|llllfl

ornrrrif,rfiu
!u1ivu1a-a:1trY06ur]i

od.

u'l{ un6t1 tllanaYtruu

TU:NU'I

n

tn

od.

u1{d1?

n nuul

ob

u1.ia11

osJ

-- {u
ul8 E::!qyr5 nfin0:c

6in1 nodlI.r

r-

t!
cnll!fl1:n1:l,a0nnn

)-

tnlto{nnn1l, u:nt'tnny!1u
t
, i
"au1!adn6 na:u0lL:tu n'rflel
rinnnr,lrrU

I
alunn0vrJluytdlr! uavttr au
xu1un11!,

ifl'tn:

drrinrrun4vlruriluv.r, na1.!vuta d1?ku
od

uru 6':rYari 1:orlfi oorqa

o1i1:u
?rulaua{fl uR:u1ut LoallYi:utnu:n'l

oc(

u1,ial?

6:

:rru

htiu

fl

alu?un1:d1undnta:u?t1n1::6dr1

anltYufl:Y nrndl
loo

u1t 6t2flu u1?tu

vnJlun?1r
d1un.!'tu

bo

u1u 6111tU Un{n',rn

5:2flu u1'ltu

vluTURlllt

Head MechanidconsultanyPIanning
Amata

bb.

u1u

u

lla ufllnu

v
-ivarn:uacfr.t-tFinurdrunr:airrriria!

a-v

uacifl u6:lu0{nnt ?vru'rn:xan(nrn'r:d0a1llt{a:1{al:R1
bo.

n:cifi

fui

drtern{u (qryaifi vifl J)

yi:sunutuugl
?fl01rvi?u

-b-

a ?

uulR'r'r1.11 0.

a{v!5

-tD-

ut^1rs0fu]oLnLpnEn@osLULnc

nPgsr 6luEu LLBsrn

pLo

uB,n lrt!,!,s!,-Pisa!,i,r

2tD

(cg9lasFr$/c1u9[ltnS) n suL!,Lt'lgssgB!,u^sr

fdJ,

LILI'gLUIdDM

!L[rLBgUnE[9nULBr^L ggB
}LNLUgUNB}gBULBLtt!,LUBLNLOi

--

'ur,'(L.unei/grnruLUgF)

t*fuuuupnrp nurusu*nluunLanlut

supuusr i{nruunagl}o!10LatugLU}gu1 uo:rpoeuuuoTeunrnB
RLUlen!4 U S0m'0 ILLUBLnI

tl9nr!}t C^gglt LLP]Ln

qt!

r

T'IJ'

artaunoo fugucllr nun

Pul

u![ttu'l uuuu]til aLn

'r!t!

somlu fuuu aun

q!0

t

ucnuu Egprnsp nun

'orD

uonragur

RnLtrUlSttB SnPAgft RLn

o(!

ul^RB sBASF 0Ln

)rq

LLpfLn

Pq

(n[Lt.ln) uuLu
l^Asn
c ss01
t- Bgorunor
r
7,
^r
nL!!gl uuta

ULU UgRUlgLII RLN

pq

(n[L4n
), uuLD ntrt1ongou gnulEEgt^1m
.
r F .r l^sgn
I
^.
'
t^fllnLflugflr

rg6ger:e pngn u3srnl |Ln

qq

uLnuLu sp[{n RLn

.pq

i/n

L

u $o

nta

6^LrA]^u

ns!,su

h

lnp

o u

nnEu ucu

g'ip

ghncu u lonsonn'o [En\on]r'up

SLUALSnI/lEnlonlt'uB (nrEn0E)'r9 ]0c
nu

Ine I u]11!.umt

gu

R

Lnt^

L

nprsc st,tng[ct.t s[rn

r,r'u

u9

gnut
uutuu:urn umnEu Lcu ,tt
gBNgUNL9tt}BBULBLTLLNN
BgLOLG

gt^NEUNLUIL!9B9LBIAt,Ll,tN g6ELBUNAn!U
(OgLULE) BULBIALLt,1rtNL}UNTt
o u ua

utErurrur

u

nEBlr.er a ull
Bt

lu uxtulrnn^u
s^u

us

o

uru

u n

u

n

L,t

gr"nn

cnu.ofr l

o

LuoaurguuncnuoBsnuuuu

autpiurluunou

uuh

L0she gB gunagtrut!r]^E R^uLBr,tgaLcn ru luurLunnnp uar,tgunn

gI,BLUBflNlt^ruU LRIAL6EL[LULULNl4gl4
LAUEnTEInBs1b!,1

sLUBLSnyiu

yrpngrabnun

fnll!,r

^u[r

runurmuutrslu gaulLnuEl npNopulLml rt,lnELnnnu
TTLLUBLNt^

nulnott6rLtLR4E B!'Lor LALgtUgU!gLELL]$IR^ULRt

ELr4tt

[!letguusonusunn
PTLUnE:3[rn gLsAFrffiL!

gunnpu

Loro/utrpnLn Ep

lurg ru'rr(

Llur$ry

t7
.-V
t

-p -

o-lrqqo}'q-l.Dl.oq t^rlut oralsL[],r3LULncgfuItl,flt (ncP!tLnnE[]p[) t^Ln ooo'oo ncnLo llsrleuE
gLUngLtllgunpnBnl.t^r uLUnBl sLU RUI ngnouMLrllgLUnBnB nu]Ltt[iuLgnoERLEn!t&tltl n]!t
rldnbE,2
ni
r
NO[.(lAUIlLULUOrlLLUBLNt^NL}UNL9
F

'!r

uUututupylrc9r guEgoRLn

NLLUALNt^

,PP

uirout ggaunnEunurupup
9ucr^ltgu surE LLB]Ln

'urP

(grt5) ulugD

t^0rra!,u

q.P

futgrenu'ru

oP

uir,urruuool uLu nun

oP

(6pFhs/r^unLIr angg grln*orutybiu*ru

'pp

LUNUN'ggL9Ul R[L'EU'gM

PP

RIUUUUgg LnnrglcLLg!Ln

ItP

1n:1Ug[74rer,r utr!,r) uur^13ns!,0!,rnbtcrsr

qP

ITLLUELNt^

gnELg nLgrBrrutut
9LCLOLUIRLIM

nahnleEtunmIuLUrurnu]pLnrui,(
,4
gLulLgl^agu gLu[LguL d]ou rtu]PsulrlBLgRnE rLUBLsn^g

nuumutn^rU

EtlUNLUBLNBt^l

gLUELgNt

!LOLt 9r'tLUAlrJULUt

lnp

ELNUN

uungn:recDul apgnLLURLnr,tnL]uf Lp
ltLLUBLNt^
ltLLUNLNl^N'ggLI'gUNL}UNLB
NLLUOLNLT

uLB o slipror$ e nLrtu'u [uolTrsLnEU^L

!cBlrnLELoagrrpLcusuutngrB
Bt^lBUnUAgnnnLUD

nLlunll

BLgLlgC RAEU BLN

?

oBtLr EuLnLBll]91
uunuauruunupruuuufr

lor

ngrfro nn:u lun

nU1lnOtLU[lLRt/tL !,Un

urlrcn t rroart orn/I

0gLuL0

n[prunG^uou

r

n^u u n r,rELr,r

n

clclogtLltlt uunri

gLUELSLIt

puol Eeurb

[i^u

uqu

u n r,r

guulun

'qP

gunn

BgLOLE

r,u,ttllu

rirp

opnu^r

tpuU

!,u BsuuusuBugaccB

'op

BLggLLU LULOgU !LN

'oP

r,t1ufur,t gr 1[Lq6n1 r,t1ufuunnu

upncpugrb

rrsLUBlr:3[r/l.gr0AFnnrp

LNL6,/TIJEILN
'

g[

7.

LNTTLNLU

..

!t

dorirgi uo: ra'n6r:ryrrtraarlufiriruir srtritrdluiilnur raa'rornriuriradrJuioua'ngrunr:Iou
ltdlo6larj 0800064737 uia6rriei peace@mcu.ac.th lnurioldouua6rlfiriuufoa arur:o
,e.l
o.l
- tr&
a{ lluuutii{ua2u
b. tiaudu2liu tl.i,bato ad{ iuli
rd t;0uun:ral u.;.tdfue rtnituTa
bl a t t t s o a rrlrtf,u t'., uCnin ga *i trus 6 a h i t a s inl
"u

rl:vnu

su

iud bo

r6ou o'urrnr 1r.6. bdbsn

(lr:u!u.rlt:u1 orlrur1a, :a.n:.)
alulunltudnan:41?l12t1dun6nu'r
,

)o-

:csruiudlndrn6uiofryrlvn16 lvt'tuJ
! :c srun r :a n ou:

lraa'n

4or

c

!u

:1nd rn d udofi n r n

r J v-

n'r!fl tv:ltriflJfunn1: tnatnaut0 Ynvr
.fl.

{frJr:rrurnr:

vr:c{:{!

d

rr
a,

nil
)v

,

bdbb

a:. oror:drJrvo'rua'n6r:f,ufiiinur ul.r

ratrqnr:6udlndrn6uriof,

urrnra :ctrfir ror a{rurrur,r-a'n4n::guvdudufi

fl

nur

Iu:. oaa-odo<uccro loilai: 15965a2
n:cu rariu qr.hlnrIu {r.l:varusrunr:a.tvctfi uutirou:u lv:.os*(t*<r,bu

-d-

8

G

o
o
o
\o
o
o
o

i
F

E=

!t
\o

lD

f

(o

-fF
P
E

(o

c
c

,F

E
r5
5

7)
P

a:s

6
{;

.H

td

bg

s

=ao

"G
ar6

(-

'e
AlP
IGG
(-S

)

:

c
,e

Frs
5P
9S
rf

?

'lr

.G

't5

a
e

r
r8'

a
'f(E

q
o
;o

E

,6
.z

.IlG)

a

4

{i
,F

,e

)

q
o
o
oo
N

1
\i

to

E

€)
)
^^o
.-:P

liB

rfl

iE$
ri EqtE\X

q;F'
€

AP

c

ID
_tP

2

@

-G
C

,

-=
F
It

5

.C
.G

+s
e

c

far

(-

>r

C

)

p
)3

i-3
(-

C

?

c)

5

5
.F

r!

G

:

'G
a>I!
aaq
Gr:

E
G

JA
(-'c

,ats
.P

tg
Ntc

re
F

E

-a
.F

.F

_tF

aa

(-

>+

cri

a

ci
c
lC
d.:

!

iF -r=rEr
:'F-=

E,i

.aNi-

-?

163F
-3L (\a c

6tE
P=,

e

E'5'B
a -:-

:D

\'G

.F
,E
rat

;i3
E

N
:

c-i
a
5
7

F

Fo

SE

oS

l-h

p

e
It
-)
2

E

z

rE

t

,

?
!sE

IE

C,

c

ao

a7

-

r3
F

rP

rP

=
q

s@

(-

@

a
G

(a

-G

a

@

G

e
o
e

C

nF?
E.g

3

)G

.ri

9-

a
6

aa
rf;s
!-

G

se

-e

t?

@

!E

TE'

aa

a

=

'!G

Erp
:r
"5

a4

n

@

8.

F8
E
5

cJ
rP
€

q!

1=
-rs

=iF\
-f: Z r:

q=
=

6
ric

E€
,sl
E3
;N

t

t i.Es

.J

a=
nF rz'

6
.3t

9!

o
'a
G

lE

,
tz
=
7

คูมือปฏิิบัติงาน

ศูน
ู ย ไ กลเ กลีย
่ ขอ
 พิพ
ิ าทภาคประชาชน (ศกช.)
ตามพระราชบัญ
ั ญัต
ั ก
ิ ารไกลเกลีย
่ ขอพิพ
ิ าท พ.ศ. 2562

ค�ำน�ำ

READ MORE

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136
ตอนที่ 67 ก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อพิพาททางแพ่ง
และทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก เห็นควรให้น�ำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมาก�ำหนดเป็นกฎหมายกลาง
เพือ่ ได้ประกาศให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน
ใช้ในการยุตหิ รือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงความยินยอมคูก่ รณีเป็นส�ำคัญท�ำให้ปริมาณ
คดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณ
แผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือในการด�ำเนินงานไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนา
และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งเป็นอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ โดยมุง่ หวังให้การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทในภาพรวมมีประสิทธิภาพและบรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงสอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ส�ำหรับการจัดท�ำ  “คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.)
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” เสมือนเป็นคู่มือให้ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถน�ำไปปรับใช้เป็นกรอบแนวทางและเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และบรรลุตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย

สารบัญ
ส่วนที่ 1

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท พ.ศ. 2562
1.1 ความเป็นมา		
1.2 สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
1.2.1 เหตุผล
1.2.2 บทบัญญัติ (โดยสรุป)
1.3 อนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
1.3.1 กลไกส�ำคัญ
1.3.2 สถานะของอนุบัญญัติ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
1.3.3 สรุปสาระส�ำคัญของอนุบัญญัติที่ประกาศมีผลบังคับใช้
1.4 กลไกขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
1.4.1 หน่วยงานของรัฐ
1.4.1.1 ความหมาย “หน่วยงานของรัฐ”
1.4.1.2 การแจ้งความประสงค์จะด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.4.1.3 ขอบเขต และอ�ำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.4.2 พนักงานสอบสวน (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน)
1.4.2.1 หลักการและเหตุผล
1.4.2.2 ประเภทคดีความผิดที่กระท�ำการไกล่เกลี่ย
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พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
พ.ศ. 2562
1.1 ความเป็นมา
่ ของสังคม ช่วงสิบปีทผ
กระบวนการยุตธ
ิ รรมเป็นเสาหลักส�ำคัญหนึง
ี่ า่ นมาประสบปัญหา
ส�ำคัญเนื่องจากการเพิ่ มของจ�ำนวนประชากรโลก และการพั ฒนาเทคโนโลยี รวมถึงปัญหา
่ ะกระทบกระทัง
้
่ จนน�ำไปสูก
การแย่งชิงทรัพยากร ท�ำให้ผค
ู้ นมีโอกาสทีจ
่ ารฟ้องร้องกันมากขึน
ช่วงปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2550 มีคดีความขึ้นศาลมากกว่าห้าแสนคดี นอกจากนี้
้ ตามความซับซ้อนของ
คดีฟอ
้ งร้องส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพิ จารณาตัดสินเป็นปีหรือมากกว่านัน
่ งความล่าช้า ส่งผลถึงค่าใช้จา่ ยแฝง
้ กระบวนการต่างๆ จึงประสบปัญหาเรือ
ข้อพิ พาท ดังนัน
ที่สูงขึ้นส�ำหรับผู้เกี่ยวข้อง และปัจจุบันเริ่มมีการตั้งค�ำถามว่ากระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักให้ความส�ำคัญกับ “คน” น้อยเกินไปหรือไม่ เห็นได้จากลักษณะโทษทางอาญา ได้แก่
กักขัง จ�ำคุก ประหารชีวิต ทั้งหมดนี้เป็นการมุ่ง “ล้างแค้น” ด้วยการท�ำร้ายผู้กระท�ำผิดให้
่ ำ� ไปถือเป็นการหนุนเสริมความรูส
เท่ากับความผิดทีท
้ ก
ึ เป็นปฏิปักษ์ เผชิญหน้าระหว่างคูก
่ รณี
้ ต่อผูก
และละเลยการฟื้ นฟู สภาพจิตใจหรือความเสียหายในระดับบุคคลทัง
้ ระท�ำและถูกกระท�ำ

กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษา
เกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท ทบทวนกฎหมาย เปรียบเทียบระบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วงระหว่าง พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 พบว่าประเทศไทยมีการไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทโดยน�ำระบบจารีตประเพณีดั้งเดิมมาใช้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และ
ภาคประชาชนต้องการให้มกี ฎหมายรองรับการด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชนเพือ่ ให้คนในชุมชน
แก้ปัญหาระหว่างกันเองได้ ลดการน�ำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำ  และ
สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน จึงได้จดั ท�ำ “ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน
พ.ศ. ....”
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เพื่ อให้คนในชุมชนแก้ปัญหาระหว่าง
กันเองได้ ลดการน�ำข้อพิ พาทเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำ
และสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
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คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตฯิ เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2558 และส่งให้สำ� นักงาน
คณะกรรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาถึงขอบเขตของหลักการความเหมาะสม การลดความ
เหลือ่ มล�ำ 
้ ในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของประชาชน รวมถึงความซ�ำ้ ซ้อนของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้กับกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากมีประเด็นเชิงนโยบายที่ขัดแย้งกัน
ให้หารือคณะรัฐมนตรี ในการนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ประชุมพิจารณาเสนอความเห็น
ว่าไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องออกพระราชบัญญัตฉิ บับใหม่ อย่างไรก็ตามหากคณะรัฐมนตรีเห็นควรยืนยันใน
หลักการเดิม หรือมีข้อสังเกตประการใดให้แจ้งกลับมายังสคก. เพื่อด�ำเนินการตรวจพิจารณาต่อไป
ต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) จึงมอบให้ สคก. รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงบประมาณ และส�ำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ขณะเดียวกันส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอให้มีการตรากฎหมายใน
ลักษณะเดียวกัน อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้ว ดังนั้นแนวทางในการตรากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมานี้เห็นสมควรบัญญัติให้เป็นกฎหมายกลาง
รองนายกรัฐมนตรีฯ มีคำ� สัง่ มอบให้ สคก. เป็นหน่วยงานหลักในการตรากฎหมายเกีย่ วกับกระบวน
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเพือ่ ให้เป็นกฎหมายกลาง โดยพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิ รรม
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้กระทรวงยุตธิ รรมน�ำเรือ่ งนีเ้ สนอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุตธิ รรมแห่งชาติให้ความเห็นไปยังสคก. ด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณายกร่าง “พระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. ....” เป็นเรือ่ งเสร็จที่
1222/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ต่อมาเมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม
2561 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามร่างฯ ทีส่ คก.ตรวจพิจารณาแล้ว และให้สง่ คณะกรรมการประสานงาน
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติรบั หลักการร่างพระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. ....(คณะรัฐมนตรี
เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. ... .(พลเรือเอกศิษฐวัชร
วงษ์สุวรรณและคณะเสนอ) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสอง ต่อมาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2562
เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มมี ติให้รา่ งพระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่
67 ก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง หมวด 3 การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา หมวด 4 การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน และหมวด 5 การไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทภาคประชาชนให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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1.2 สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท พ.ศ. 2562
1.2.1 เหตุผล
โดยทีป่ จั จุบนั ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาเกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมากเห็นสมควรให้นำ� กระบวนการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่ง ซึง่ มีทนุ ทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมาก�ำหนดเป็น
กฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ใช้ในการยุตหิ รือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงความยินยอมของคูก่ รณีเป็นส�ำคัญซึง่ จะท�ำให้เกิด
ความสมานฉันท์ขนึ้ ในสังคม ท�ำให้ปริมาณคดีขนึ้ สูศ่ าลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดงบประมาณ
แผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
1.2.2 บทบัญญัติ ประกอบด้วย 6 หมวด รวม 72 มาตรา ดังนี้
- บททั่วไป
มาตรา 1 - มาตรา 8
- หมวด 1 ผู้ไกล่เกลี่ย
มาตรา 9 - มาตรา 19
- หมวด 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 		
ส่วนที่ 1 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
มาตรา 20 - มาตรา 31
ส่วนที่ 2 การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
มาตรา 32 - มาตรา 34
- หมวด 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
มาตรา 35 - มาตรา 38
- หมวด 4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวน
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
มาตรา 39 - มาตรา 47
ส่วนที่ 2 ผู้ไกล่เกลี่ย
มาตรา 48 - มาตรา 49
ส่วนที่ 3 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา 50 - มาตรา 57
ทางอาญาในชั้นการสอบสวน
ส่วนที่ 4 การยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
มาตรา 58 - มาตรา 63
ในชั้นการสอบสวน
ส่วนที่ 5 ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
มาตรา 64 - มาตรา 67
ในชั้นการสอบสวน
- หมวด 5 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
มาตรา 68 - มาตรา 70
- หมวด 6 บทก�ำหนดโทษ
มาตรา 71 - มาตรา 72
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1.3 อนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท พ.ศ. 2562
1.3.1 กลไกส�ำคัญ

1

คณะกรรมการพั ฒนากฎหมายกรมคุม
้ ครองสิทธิและเสรีภาพ มีคำ� สัง่ ที่ 88/2561

2

คณะกรรมการพั ฒนาการบริหารงานยุตธ
ิ รรมแห่งชาติ (กพยช.) มีคำ� สัง่ ที่ 1/2562

ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างอนุบัญญัติประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....” ประกอบด้วยรองอธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเป็นฝ่ายเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่จัดท�ำร่างอนุบัญญัติประกอบ
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. .... โดยฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างอนุบญ
ั ญัตปิ ระกอบ
พระราชบัญญัติฯ และน�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 แต่งตั้ง“คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ประกอบด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ เป็นประธาน ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูท้ รงคุณวุฒิ โดยรองอธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ เป็นเลขานุการ ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการน�ำร่างอนุบัญญัติฯ ที่ใช้เป็นกฎระเบียบกลาง (หน่วยงานของรัฐ) และคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำร่างอนุบัญญัติฯ เห็นชอบแล้ว เสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้
กฎระเบียบกลางถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติฯก�ำหนด
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1.3.2 สถานะของอนุบัญญัติฯ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
1

พ.ร.บ.ก�ำหนด

มาตรา 9 วรรคสาม

2

อนุบัญญัติ

ผลด�ำเนินการ

่ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรือ
และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่
3 ธันวาคม 2562

อนุบัญญัติ

ผลด�ำเนินการ

กฎกระทรวงการคัดค้าน การถอดถอน การสิน
้ สภาพ

ประกาศ ณ วันที่

และการเพิ กถอนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2563

5 สิงหาคม 2563

อนุบัญญัติ

ผลด�ำเนินการ

มาตรา 9 วรรคสาม และ
มาตรา 23 วรรคสอง

ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่
19 พฤศจิกายน 2562

4

อนุบัญญัติ

ผลด�ำเนินการ

ร่าง ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จา่ ยอื่นที่จ�ำเป็นในการด�ำเนิน
การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท พ.ศ. ....

เสนอกระทรวงการคลัง
พิ จารณา

พ.ร.บ.ก�ำหนด

มาตรา 9 วรรคสาม และ
มาตรา 23 วรรคสอง

3

พ.ร.บ.ก�ำหนด

พ.ร.บ.ก�ำหนด
มาตรา 19

5

พ.ร.บ.ก�ำหนด

มาตรา 21 วรรคห้า

6

พ.ร.บ.ก�ำหนด

มาตร 22 วรรคหนึ่ง

7

พ.ร.บ.ก�ำหนด
มาตรา 70

อนุบัญญัติ

ผลด�ำเนินการ

่ ง หลักเกณฑ์
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรือ
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค�ำร้องขอไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท รายละเอียดของค�ำร้องและระยะเวลาในการ
พิ จารณาค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่
3 ธันวาคม 2562

อนุบัญญัติ

ผลด�ำเนินการ

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่
3 ธันวาคม 2562

อนุบัญญัติ

ผลด�ำเนินการ

ร่าง ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ว่าด้วยเงินอุดหนุนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ภาคประชาชน พ.ศ. ....

อยู่ระหว่างการเสนอ
กระทรวงการคลังพิ จารณา
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1.3.3 สรุปสาระส�ำคัญของอนุบัญญัติฯ ที่ประกาศแล้ว

1

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียน

2

กฎกระทรวง การคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพ และการเพิ กถอน
ผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2563

3

ระเบี ย บกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ว่ า ด้ ว ยการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พาท

4

่ ง หลักเกณฑ์ วิธก
่ นไข การยืน
่ ค�ำร้อง
ประกาศกระทรวงยุตธ
ิ รรม เรือ
ี าร และเงือ
ขอไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท รายละเอียดของค�ำร้อง และระยะเวลาในการพิ จารณา
ค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท พ.ศ. 2562

เป็นผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. 2562 ปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงได้ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อก�ำหนด
หลักเกณฑ์วธิ กี าร และเงือ่ นไข ในการยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ การก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ยื่นค�ำขอการพิจารณาและมีค�ำสั่ง การออกหนังสือรับรอง และแบบบัตรประจ�ำตัว
การสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมการสิ้นผลของทะเบียน การแก้ไขข้อความหรือหนังสือรับรองหรือ
บัตรประจ�ำตัวผู้ไกล่เกลี่ย การขอออกใบแทนหนังสือรับรองกรณีสูญหาย ช�ำรุดเสียหายหรือถูกท�ำลาย

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 วรรคสี่ และมาตรา 23 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออก
กฎกระทรวงไว้ ประกาศ ณ วั น ที่ 5 สิ ง หาคม 2563 เพื่ อ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพ และการเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้ออกระเบียบไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ คณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับการ
ด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน การจัดตัง้ ขึน้ ทะเบียน ประเมินมาตรฐาน ขอรับเงิน
อุดหนุนค่าใช้จา่ ยศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน และการขึน้ ทะเบียน จริยธรรม และการคัดค้าน
ถอดถอน สิน้ สภาพ เพิกถอนผูไ้ กล่เกลีย่ และค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ �ำเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ รวมทัง้
การด�ำเนินงานไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทและการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท รวม 6 หมวด 54 ข้อ

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 21 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขการยืน่ ค�ำร้องขอไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท รายละเอียดของค�ำร้องขอ การพิจารณา การแก้ไข
และการมีค�ำสั่งรับค�ำร้องขอ รวมทั้ง การสอบถามความสมัครใจของคู่กรณีในการเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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5

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562

อาศัยอ�ำนาจตามความมาตรา 7 มาตรา และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงออกระเบียบไว้ ณ วันที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้คู่กรณีแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนหนึ่งหรือหลายคนจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ย
ที่หน่วยงานซึ่งด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจัดท�ำไว้ หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยได้
คู่กรณีอาจขอให้หน่วยงานซึ่งด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีดังกล่าว

1.4 กลไกขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

1.4.1 หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 3
1.4.2 พนักงานสอบสวน (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน) ตามมาตรา 38
1.4.3 ผู้ไกล่เกลี่ย ตามมาตรา 9
1.4.4 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามมาตรา 68
หน่วยงานรัฐ

พนักงานสอบสวน
(การไกล่ข้อพิ พาท
ทางอาญาในชั้นสอบสวน)

ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาทภาคประชาชน

ผู้ไกล่เกลี่ย

แผนภูมิที่ 1
กลไกขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท พ.ศ. 2562

1.4.1 หน่วยงานของรัฐ
1.4.1.1 ความหมาย “หน่วยงานของรัฐ”

ตามบทนิยามในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หมายถึง ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานอัยการสูงสุด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก�ำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 3) ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก ทั้งในรูปแบบหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ราชการ
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คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

ส่วนกลาง ราชการภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ องค์การมหาชนองค์กรอิสระ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ ของศาล และมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา
หรือในก�ำกับของรัฐสภา และหน่วยงานอิสระของรัฐ หากหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวจะด�ำเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัตฯิ ต้องแจ้งความประสงค์มาทีก่ ระทรวงยุติธรรมเพื่อให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิ รรมก�ำหนดในกฎกระทรวง จึงจะถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ตัวอย่างที่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้อ�ำนาจรัฐหรือเป็นกลไก ของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ
เช่น แพทย์สภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรมทันตแพทย์สภา สภาทนายความซึ่งถือเป็น
สภาวิชาชีพ และสถาบันภายใต้มูลนิธิ เช่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น
1.4.1.2 การแจ้งความประสงค์จะด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะด�ำเนินการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้แจ้ง
กระทรวงยุตธิ รรมทราบด้วย (มาตรา 5) โดยเจตนารมณ์
ในการตราพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. 2562 เพือ่ ให้เป็นกฎหมายกลาง โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการ ดังนั้น
กระทรวงยุติธรรม  มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องด�ำเนินการตามมาตรา 77 แห่ง
รัฐธรรมนูญปี 2560 ก�ำหนดให้รฐั พึงจัดให้มกี ฎหมาย
เพียงเท่าทีจ่ าํ เป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ทีห่ มดความจาํ เป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต หรือการ
ประกอบอาชีพโดยไม่ชกั ช้า เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชาชน และให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ต่างๆ ได้โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้งา่ ยเพือ่

ปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐ
ทีด่ ำ� เนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามอ�ำนาจหน้าที่
ของตนอยู่ก่อนแล้ว สามารถด�ำเนินการต่อไปได้
โดยไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด�ำเนิน
การอยู่ก่อนแล้ว (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง) เช่น
การไกล่เกลี่ยโดยอ�ำเภอตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
การไกล่ เ กลี่ ย โดยส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ตามระเบียบส�ำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลีย่
และประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชัน้ พนักงานอัยการ
พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตามไม่เป็นการต้องห้าม
หากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจด�ำเนินการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ (มาตรา 4
วรรคสอง)

1.4.1.3 ขอบเขต และอ�ำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

1.4.1.3.1 ขอบเขตในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรณีประชาชนประสงค์ขอรับบริการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
พ.ศ. 2562 จากศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) กระทรวงยุติธรรม
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคโดย เจ้าหน้าทีจ่ ะรับค�ำร้องขอไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทและด�ำเนินการกลัน่ กรอง
เบือ้ งต้น แล้วส่งค�ำร้องดังกล่าวให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรมกรณีสว่ นกลางคือกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ และส่วนภูมภิ าคคือส�ำนักงานยุตธิ รรมเพือ่ ด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามอ�ำนาจหน้าที่
ต่อไป ทัง้ นี้ กระทรวงยุตธิ รรมได้มปี ระกาศลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรือ่ ง ก�ำหนดหน่วยงานซึง่ ด�ำเนิน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนงานไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทของหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ส่วนกลาง)
กลไกหน่วยงานรัฐสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

กระบวนการงานไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทของหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(ส่วนกลาง)

ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข
(ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม)

ประชาชนผู้มารับบริการ

หน่วยงานรัฐอื่นที่เคยส่งเรื่องมายัง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิฯ

ปรึกษากฎหมาย (จ�ำแนกเรื่อง)

อาทิเช่น

ส่งต่อภารกิจไปยังหน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่

ภารกิจที่ 1 ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์

- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
- สนง. กองทุนยุติธรรม
- กรมบังคับคดี
- ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด

่ ขอรับค่าตอบแทน
ภารกิจที่ 2 ยืน
ผู้เสียหาย/จ�ำเลย

- สภาเกษตรกรจังหวัด

ภารกิจที่ 3 ยื่นขอเงินกองทุนยุติธรรม
ภารกิจที่ 4
ขอไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แผนภูมิที่ 3 กระบวนงานไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทของหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ส่วนภูมิภาค)
กลไกหน่วยงานรัฐสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

กระบวนการงานไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทของหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(ส่วนภูมิภาค)

ประชาชนมารับบริการ

ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข
(ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม)

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
หน่วยงานรัฐ (ส่วนกลาง)

เจ้าหน้าที่ สยจ. พิ จารณากลั่นกรอง

แจ้งความประสงค์ขอไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
หน่วยงานรัฐ (ส่วนกลาง)

บทบาทภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน/
อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน
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1.4.1.3.2 อ�ำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(ก) การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่ง (มาตรา 20) “ข้อพิพาททางแพ่ง”หมายถึงข้อโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่า เกีย่ วกับสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคลตามกฎหมายแพ่งโดยบุคคลทีถ่ กู
โต้แย้งสิทธิจะต้องน�ำคดีไปสูศ่ าลทีม่ เี ขตอ�ำนาจเพือ่ ให้ศาลมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ชีข้ าดตัดสินและบังคับ
ตามข้อพิพาทนัน้ ซึง่ เป็นการด�ำเนินคดีตามกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก ในการนีพ้ ระราชบัญญัติ
ได้กำ� หนดให้ขอ้ พิพาททางแพ่งบางกรณีสามารถไกล่เกลีย่ ได้ดว้ ยความสมัครใจของคูก่ รณีทกุ ฝ่าย ดังนี้
(ก.1) หน่วยงานของรัฐสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ 4 กรณี ดังนี้
				กรณีที่ 1 ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินที่มิใช้ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ โดย “สิทธิในที่ดิน”
ตามความหมายของกฎหมายที่ดินมี 2 ประการ คือ

1

กรรมสิทธิ์

2

สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิครอบครองในฐานะเปน
 เจา ของโดยการทาํ ประโยชน์

หมายถึง ความเป็นเจ้าของซึ่งบุคคล อาจเป็นเจ้าของที่ดินได้โดยการมี
กรรมสิทธิ์ โดยรัฐจะออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้ ได้แก่ โฉนดที่ดิน โฉนด
แผนที่ โฉนดตราจองและตราจองทีต่ ราว่าได้ทาํ ประโยชน์แล้ว ดังนัน้ กรณีการแยงการ
ครอบครองทีด่ นิ โดยสงบเปดเผย และเจตนาเปนเจาของติดตอ กันเปน เวลา 10 ปี จึงจะไดก รรมสิทธิ์
(กรณีดังกล่าวไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้)

หรือการถือครอง โดยรัฐจะออกหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือหลักฐานที่เรียก
ชื่ออยางอื่นให้เช่น หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.),
แบบหมายเลข 3 ใบเหยียบยาํ่ ตราจองรวมถึงทีด่ นิ ทีม่ หี ลักฐานการแจงการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค.1)
เปนตน ดังนั้น กรณีการแยง การครอบครองที่ดินโดยสงบ เปดเผย และเจตนาเปนเจาของติด
ตอกันเปนเวลา 1 ปจึงจะไดกรรมสิทธิ์ (กรณีดังกล่าวไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้)
				กรณีที่ 2 ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก โดย “ทรัพย์มรดก” คือ ทรัพย์สิน
ทุกชนิดของผูต้ ายทีต่ กทอดแก่ทายาทเมือ่ ผูต้ ายถึงแก่ความตาย รวมทัง้ สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดต่างๆ
ที่ผู้ตายมีอยู่ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ซึ่งทายาทผู้มี
สิทธิรบั มรดกของผูต้ ายตามกฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ“ผูร้ บั พินยั กรรม” และ“ทายาทโดยธรรม”
มี 6 ล�ำดับ ดังนี้ 1) ผู้สืบสันดาน คือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว
และบุตรบุญธรรม 2) บิดามารดา ในกรณีของบิดาเฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิ
รับมรดก 3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4) พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือ มารดาเดียวกัน หรือที่เรามักเรียก
กันว่า “พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่” 5) ลุง ป้า น้า อา และ 6) ปู่ ย่า ตา ยาย
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				กรณีที่ 3 ข้อพิพาทอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชกฤษฎีกา โดยกฎหมายเปิดช่องทางให้สามารถ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจากที่กำ� หนดในกรณีที่ 1 และที่ 2 ได้สะดวกและเหมาะสมตาม
สภาวการณ์
				กรณีที่ 4 ข้อพิพาทอื่นนอกจากกรณีที่ 1-2 และกรณีที่ 3 ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท
หรือไม่เกินจ�ำนวนตามทีก่ ำ� หนดในพระราชกฤษฎีกา โดยกฎหมายเปิดช่องทางให้สามารถแก้ไขเพิม่ เติม
จ�ำนวนทุนทรัพย์ในข้อพิพาททางแพ่งอื่นตามที่กำ� หนด ได้สะดวกและเหมาะสมตามสภาวการณ์
(ก.2) หน่วยงานของรัฐไม่มีอำ� นาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ รวม 3 กรณี ดังนี้
				กรณีที่ 1 ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล โดย “สิทธิแห่งสภาพบุคคล” หมายถึง
สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับสถานภาพ และความสามารถของบุคคล ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2 หมวด 1 เช่น การใช้ชื่อใช้นาม การเป็นคนไร้ความสามารถการท�ำการ
แทนผู้ไม่อยู่ การถือสัญชาติ เป็นต้น
				กรณีที่ 2 ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว โดย “สิทธิในครอบครัว”หมายถึง สิทธิที่เกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่าง สามี ภริยา หรือบิดามารดา และบุตร เช่น การหย่าภริยาเรียกค่าอุปการะ
เลีย้ งดูจากสามี สามีหรือภริยาฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากหญิงอืน่ หรือจากชายอืน่ ทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภริยาหรือสามีของตน
				กรณีที่ 3 ข้อพิพาทเกีย่ วด้วยกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ โดย “อสังหาริมทรัพย์” หมายถึง
ทีด่ นิ ทรัพย์อนั ติดกับทีด่ นิ หรือประกอบเป็นอันเดียวกับทีด่ นิ รวมทัง้ สิทธิทงั้ หลายอันเกีย่ วกับกรรมสิทธิ์
ที่ดินด้วย อาจแบ่งอสังหาริมทรัพย์ออกได้ ดังนี้

1

ที่ดิน พื้ นดินทั่วไป รวมถึง
ภูเขา ห้วย หนอง คลอง
บึง ฯลฯ

2

่ น
ทรัพย์อน
ั ติดกับทีด
ิ ได้แก่
ไม้ยืนต้น อาคาร โรงเรือน
หรือ สิ่งก่อสร้างบนที่ดิน
เช่น บ้าน ทาวน์เฮาส์ โรงงาน
อาคารพาณิชย์ เป็นต้น

3

ทรัพย์ซ่ึงประกอบเป็นอัน
เดียวกับที่ดิน ได้แก่ แม่น�้ำ
ล�ำคลอง แร่ธาตุ กรวด
ทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
หรือซึ่งมนุษย์น�ำมารวมไว้
กับที่ดินจนกลายเป็นส่วน
หนึ่งของพื้ นดิน
ตามธรรมชาติ

4

สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่
่ น
่ โี ฉนด
กรรมสิทธิใ์ นทีด
ิ ทีม
สิทธิครอบครองในที่ดินที่
ไม่ มี โ ฉนด ภาระจ� ำ ยอม
สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้ น
ดิน
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ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ คือ ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีสิทธิต่อ
ทรัพย์สินของตนเอง โดยสรุป 5 ประการ คือ 1) สิทธิใช้สอยทรัพย์สิน 2) สิทธิจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
3) สิทธิได้ดอกผลแห่งทรัพย์สิน 4) สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้ 5) มีสิทธิ
ขัดขวางมิให้ผอู้ นื่ สอดเข้าเกีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ นัน้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่าง คดีพพิ าททีเ่ กีย่ วกับ
การพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถจะน�ำมายื่นค�ำขอให้ไกล่เกลี่ยได้ เช่น ผู้จะซื้อ
ฟ้องบังคับให้ผู้จะขายโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ตน (อ้างสิทธิตามสัญญา), นายด�ำอ้างกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินว่าได้ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของนายขาว เกิน 10 ปี, การอ้างว่าเป็นที่งอกริมตลิ่ง, การอ้างให้
เปิดทางจ�ำเป็น, การขอให้รอื้ ถอนโรงเรือนทีก่ อ่ สร้างรุกล�ำ้ มาในทีด่ นิ , เจ้าของทีด่ นิ ขอให้ขบั ไล่ผเู้ ช่าทีด่ นิ
ผู้อาศัย หรือผู้อื่นที่เข้ามาอยู่ในที่ดิน, การขอฟ้องบังคับจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์อันมีผลบังคับ แก่ทรัพย์
จ�ำนองที่เป็นประกันให้ต้องถูกน�ำออกขายทอดตลาด, กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ (สิทธิครอบครอง)
หากมีข้อโต้เถียงเรื่องความเป็นเจ้าของที่ดิน หรือขอให้เปิดทางจ�ำเป็นในที่ดิน เป็นต้น
(ข) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา (ตามมาตรา 35)
(ข.1) หน่วยงานของรัฐสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ 2 กรณี (มาตรา 35)
				กรณีที่ 1 ความผิดอันยอมความได้ คือ คดีทผี่ เู้ สียหายได้ รับความเดือนร้อนหรือเสียหายโดยตรง
(ความผิดต่อส่วนตัว) สังคมไม่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการกระท�ำผิดนั้นด้วย
				กรณีที่ 2 ความผิดลหุโทษ ความผิดลหุโทษเป็นความผิดต่อแผ่นดินที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้
แต่พระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้ความผิดลหุโทษในคดีระหว่างบุคคล กระท�ำการไกล่เกลี่ยได้ซึ่งแบ่ง
ความผิดลหุโทษออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
				ส่วนที่ 1 ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392
มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และ มาตรา 397 ได้แก่
				• มาตรา 390 ประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
				• มาตรา 391 ท�ำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
				• มาตรา 392 ท�ำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ
				• มาตรา 393 ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา
				• มาตรา 394 ไล่ต้อนหรือท�ำให้สัตว์เข้าสวนไร่นาของผู้อื่นที่แต่งดินไว้เพาะพันธุ์ไว้ หรือ
มีพืชพันธุ์ หรือผลผลิตอยู่
				• มาตรา 395 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าในสวนไร่นาของผู้อื่นที่แต่งดินไว้เพาะพันธุ์ไว้ หรือ
มีพืชพันธุ์ หรือผลิตผลอยู่
				• มาตรา 397 กระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่นหรือกระท�ำให้ผู้อื่น
ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร�ำคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก�ำนัล
				ส่วนที่ 2 ความผิดลหุโทษอื่น ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม ตามที่กำ� หนดในพระราชกฤษฎีกา
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1.4.2 พนักงานสอบสวน
(การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาททางอาญาในชั้นการสอบสวน)
1.4.2.1 หลักการและเหตุผล

การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนที่เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษและ
ความผิดที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากมีคดีอาญา
บางคดีทมี่ ลี กั ษณะของการกระท�ำเป็นความผิดทีไ่ ม่รา้ ยแรงและไม่สง่ ผลกระทบรุนแรงต่อสังคม ซึง่ ผูต้ อ้ งหา
อาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร หากมีการสนับสนุนให้
คู่กรณีได้รับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องห้ามโอกาสแสดงความส�ำนึกใน
การกระท�ำและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น อันจะเป็นการน�ำไปสู่การยอมความ และยุติ
ด้วยความสมานฉันท์
่ ระท�ำการไกล่เกลีย
่ ข้อพิ พาททางอาญาชัน
้ สอบสวนได้
1.4.2.2 ประเภทคดีความผิดทีก

(มาตรา 41) รวม 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 ความผิดอันยอมความได้
ประเภทที่ 2 ความผิดลหุโทษ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา
393 มาตรา 394 มาตรา 395 และ มาตรา 397 ได้แก่
• มาตรา 390 ประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
• มาตรา 391 ท�ำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
• มาตรา 392 ท�ำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ
• มาตรา 393 ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา
• มาตรา 394 ไล่ต้อนหรือท�ำให้สัตว์เข้าสวนไร่นาของผู้อื่นที่แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์
หรือผลผลิตอยู่
• มาตรา 395 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าในสวนไร่นาของผู้อื่นแต่งดินไว้เพาะพันธุ์ไว้หรือมี
พืชพันธุ์ หรือผลิตผลอยู่
• มาตรา 397 กระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่นหรือกระท�ำให้ผู้อื่นได้รับ
ความอับอายหรือเดือดร้อนร�ำคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก�ำนัล
ส่วนที่ 2 ความผิดลหุโทษอื่น ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม ตามที่ก�ำหนดใน พระราชกฤษฎีกา
ประเภทที่ 3 ความผิดทีม่ อี ตั ราโทษจ�ำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี ตามบัญชีทา้ ย พระราชบัญญัตนิ ี้ ได้แก่
• มาตรา 294 วรรคหนึ่ง ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุมนุมต่อสู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการ
ชุมนุมต่อสู้นั้น
• มาตรา 295 ความผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย
• มาตรา 296 ความผิดฐานท�ำร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์
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• มาตรา 299 วรรคหนึ่ง ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุมนุมต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจาก
การชุมนุมต่อสู้นั้น
• มาตรา 300 ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
• มาตรา 334 ความผิดฐานลักทรัพย์
1.4.2.3 การไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนในคดีประเภทที่ 3

(ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ)
ดังกล่าว จะกระท�ำได้ต้องเข้าหลักเกณฑ์สำ� คัญ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 42)
(1) ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นความ
ผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ ซึ่งพ้นระยะเวลาเกินสามปีนับแต่มีคำ� สั่งยุติคดี
(2) ผู้ต้องหาไม่อยู่ระหว่างต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกหรือพ้นโทษมาแล้วเกินกว่า 5 ปี
เว้นแต่เป็นคดีความผิดทีได้กระท�ำโดยประมาทคดีความผิดลหุโทษหรือคดีความผิดทีผ่ ตู้ อ้ งหาได้กระท�ำ
ในขณะที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
1.4.3 ผู้ไกล่เกลี่ย
ก�ำหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยให้ยื่นค�ำขอต่อนายทะเบียน (มาตรา 9 วรรค
หนึ่ง) เพื่อให้อ�ำนาจแก่หน่วยงานซึ่งด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถด�ำเนินการรับขึ้นทะเบียน
และอบรมผู้ไกล่เกลี่ยด้วยตนเองได้ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานเป็นนายทะเบียน
และให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมซึ่งจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้แต่
ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น (มาตรา 9 วรรคสอง)
1.4.3.1 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย

ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ได้กำ� หนดให้นายทะเบียนจัดให้มที ะเบียนผูไ้ กล่เกลีย่ ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ภาคประชาชนขึ้นในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยค�ำนึงถึงความพร้อมและความจ�ำเป็นเมื่อมี
ทะเบียนผูไ้ กล่เกลีย่ ให้กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพจัดให้มบี ญ
ั ชีรายชือ่ ผูไ้ กล่เกลีย่ ทัง้ กรุงเทพมหานคร
และจังหวัด ทั้งนี้ ให้ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นผลสามปีนับแต่วันมีประกาศขึ้นทะเบียน
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1.4.3.2 การรับสมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยการด�ำเนินงาน รวม 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ขั้นตอนที่ 2 บุคคลที่ประสงค์ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามแบบที่ก�ำหนด
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอ
คุณสมบัติ ดังนี้
• ผ่านการอบรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามหลักสูตรทีค่ ณะกรรมกาพัฒนา การบริหารงานยุตธิ รรม
แห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง (มาตรา 10 ก. (1))
• เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท (มาตรา 10 ก. (2))
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
• เคยรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ (มาตรา 10 ข. (1))
• เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือ (มาตรา 10 ข. (2)
• เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้และยังไม่พ้น 5 ปีนับถึงวันยื่นค�ำขอรับ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (มาตรา 10 ข. (3)) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีมาตรฐาน
เดียวกันและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอ ดังนี้
• ทะเบียนบ้าน และบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• แนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ส�ำเนาแสดงคุณวุฒพิ ร้อมแสดงต้นฉบับ รูปถ่ายสีปจั จุบนั ไม่สวมแว่นด�ำ 
ขนาด 1.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป เอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาชนที่ดำ� เนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หรือหนังสือ
รับรองประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการไกล่เกลี่ย
• ทั้งนี้ หากถูกต้องให้ลงทะเบียนรับค�ำขอพร้อมออกหลักฐานแสดง การรับให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอและ
ด�ำเนินการต่อไปขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาค�ำขอขึ้นทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ท�ำความเห็นเสนอ
นายทะเบียนประกอบการพิจารณา และมีผลการพิจารณา ดังนี้

้
่ ไม่รบ
กรณีนายทะเบียนมีคำ� สัง
ั ขึน

้ ทะเบียนเป็นผูไ้ กล่เกลีย
่ และให้บน
่ รับขึน
กรณีนายทะเบียนมีคำ� สัง
ั ทึกไว้ในทะเบียน

่
ทะเบียนผูย
้ น
ื่ ค�ำขอเป็นผูไ้ กล่เกลีย

ผู้ไกล่เกลี่ยด้วย พร้อมออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และบัตรประจ�ำตัว

่
และให้แสดงเหตุผลในการมีคำ� สัง

ผู้ไกล่เกลี่ยไว้เป็นหลักฐานในการนี้ นายทะเบียนจะด�ำเนินการต่อทะเบียน แก้ไข

ดังกล่าวด้วย พร้อมมีหนังสือแจ้ง

ข้อความกรณีท่ีผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประสงค์จะแก้ไขข้อความใน

ให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบค�ำสั่งภายใน

ทะเบียนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหรือบัตรประจ�ำตัวให้ถูกต้องตามความ

เจ็ดวันนับแต่วันที่มีค�ำสั่ง

เป็นจริงหรือในกรณีท่ห
ี นังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหรือบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสูญหายช�ำรุดเสียหาย หรือถูกท�ำลาย หรือออก
ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวใหม่
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1.4.3.3 การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ย

ให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วย
แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น บุคคลซึ่งมีความเหมาะสมดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง
ผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยการด�ำเนินงาน
รวม 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่

1

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามจะขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามที่กฎหมายก�ำหนด (ตามข้อ 2.4.1.2 (3))

ขั้นตอนที่

ขอความยินยอมบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกตาม (1) หากประสงค์ทจี่ ะขึน้ ทะเบียน
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้ยื่นค�ำขอพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำ� หนด

ขั้นตอนที่

รับแบบค�ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (ตามแบบที่ก�ำหนด)

ขั้นตอนที่

พิจารณามีคำ� สัง่ รับขึน้ ทะเบียน และให้ออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนพร้อม
บัตรประจ�ำตัวให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยไว้เป็นหลักฐาน

2

3

4

1.4.3.4 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย

1.4.3.4.1 หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ไกล่เกลี่ย (ตามมาตรา 11)
(1) ก�ำหนดแนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(2) ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกและเสนอแนะคู่กรณีในการหาแนวทางยุติข้อพิพาท
(3) ด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง
(4) จัดท�ำข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.4.3.4.2 ผู้ไกล่เกลี่ยกระท�ำการตามหน้าที่โดยสุจริต ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา เพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ผู้ไกล่เกลี่ย เนื่องจากการเปิดเผยข้อเท็จจริงของการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจไปกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงในขณะด�ำเนินการไกล่เกลี่ยและ
จะท�ำให้ผู้มาขอขึ้นทะเบียนและท�ำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากขึ้น
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1.4.3.5 จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย (ตามมาตรา 12)

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(2) เข้าร่วมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททุกครัง้ ในกรณีทไี่ ม่อาจเข้าร่วมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้ตอ้ งแจ้ง
เหตุและความจ�ำเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงานซึ่งด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วไม่ทำ� ให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร
(4) ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากคู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
(5) ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ
(6) รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(7) ไม่กระท�ำการในลักษณะเป็นการชีข้ าดข้อพิพาท หรือบีบบังคับให้คกู่ รณีฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดลงลายมือชือ่
ในข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(8) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก�ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ย
มีความระมัดระวังในพฤติกรรมของตนที่ไม่เหมาะสมในการท�ำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.4.3.6 การเปิดเผยข้อเท็จจริง ทีอ่ าจเป็นเหตุอน
ั ควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระ

ของผูไ้ กล่เกลีย่ กฎหมายก�ำหนดให้ผไู้ กล่เกลีย่ ต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้คกู่ รณีทราบโดยเฉพาะในเรือ่ ง ดังนี้
(1) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส
(2) เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใน
สามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(3) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน
(4) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง
1.4.3.7 การคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพ และการเพิ กถอนผู้ไกล่เกลี่ย

1.4.3.7.1 การคัดค้าน
• เหตุแห่งการคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ย ตามมาตรา 13 ได้แก่ (1) เป็น คู่หมั้นหรือคู่สมรส (2) เป็นบุพการี
หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติ
เกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น (3) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ หรือ
ผู้แทนหรือตัวแทน (4) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง
• คู่กรณีแจ้งค�ำคัดค้าน หรือผู้ไกล่เกลี่ยเห็นเองว่าตนมีเหตุดังกล่าวให้แจ้งต่อ นายทะเบียนพร้อม
เหตุแห่งการคัดค้าน และแจ้งค�ำคัดค้านให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบเพื่อท�ำค�ำชี้แจง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค�ำชี้แจง
แล้วให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และท�ำความเห็นเสนอนายทะเบียนพิจารณาต่อไป
• นายทะเบียนพิจารณาค�ำคัดค้าน ค�ำชี้แจง และความเห็นของเจ้าหน้าที่หากมีเหตุผลเพียงพอให้มี
ค�ำสั่งให้ผู้ไกล่เกลี่ยนั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีค�ำสั่งแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
พร้อมแจ้งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนายทะเบียนเห็นว่าค�ำคัดค้านหรือข้อเท็จจริงไม่มีเหตุผลเพียงพอ
ให้มีคำ� สั่งยกค�ำคัดค้านและให้ด�ำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปโดยเร็ว
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คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

1.4.3.7.2 การถอดถอน
• เหตุแห่งการถอดถอน ตามมาตรา 15 ได้แก่ (1) กระท�ำฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณี หรือ บุคคลอื่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท (2) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร
(3) ขาดจริธรรมตามมาตรา 12 และ (4) ถูกตั้งข้อรังเกียจตามมาตรา 14
• คูก่ รณีฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ ยืน่ ค�ำขอถอดถอนหรือหน่วยงานซึง่ ด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเห็นเองว่ามี
เหตุดงั กล่าว และให้นายทะเบียนรับค�ำขอถอดถอน แล้วแจ้งให้ผไู้ กล่เกลีย่ ทราบโดยเร็ว พร้อมท�ำค�ำชีแ้ จง
เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ค�ำชีแ้ จงแล้วให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และท�ำความเห็นเสนอนายทะเบียนพิจารณา
• นายทะเบียนพิจารณาค�ำขอถอดถอน ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังค�ำชีแ้ จง หากไม่ปรากฏ
เหตุอันควรถอดถอนให้มีค�ำสั่งยกค�ำขอถอดถอน และให้ผู้ไกล่เกลี่ยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่ได้มี
การแต่งตัง้ ผูไ้ กล่เกลีย่ คนอืน่ แล้ว ในกรณีทปี่ รากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุอนั สมควรถอดถอน ให้นายทะเบียน
มีคำ� สัง่ ถอดถอน และให้ผไู้ กล่เกลีย่ สิน้ สุดการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นข้อพิพาทนัน้ พร้อมแจ้งผลต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
1.4.3.7.3 การสิ้นสภาพ และการเพิกถอน
• เมือ่ มีเหตุแห่งการสิน้ สภาพและเพิกถอนตามกฎหมายนายทะเบียนมีคำ� สัง่ ถอดถอนผูไ้ กล่เกลีย่ ดังกล่าว
• เจ้าหน้าทีร่ วบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเอกสารหลักฐานแล้วท�ำความเห็นเสนอนายทะเบียน
พิจารณามีค�ำสั่งต่อไป
• นายทะเบียนพิจารณามีคำ� สัง่ ให้ผไู้ กล่เกลีย่ สิน้ สภาพหรือเพิกถอน หากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึง่
อย่างใด ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงฯ และให้จำ� หน่ายชือ่ ออกจากบัญชีรายชือ่ ผูไ้ กล่เกลีย่ กรณีเพิกถอน
ยื่นค�ำร้องขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบ 5 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียน มีค�ำสั่ง
1.4.3.8 ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุด

1.4.3.8.1 เหตุแห่งการสิ้นสุดของผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สิ้นสภาพการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10
1.4.3.8.2 เมื่อได้รับทราบเหตุแห่งการสิ้นสุดดังกล่าวข้างต้น ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลัก
ฐานแล้วท�ำความเห็นเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณามีคำ� สั่งคัดรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยนั้นออกจากทะเบียน
และบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย และแจ้งผลผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.4.3.9 สิทธิของผู้ไกล่เกลี่ยที่จะได้คา่ ตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็น

พระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ก�ำหนด “ในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ไู้ กล่เกลีย่ ในหน่วย
งานซึ่งด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นในการ
ด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง” (รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 5 )
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1.4.4 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน ( ศกช. )
แผนภูมิที่ 4 การบริหารจัดการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน

คณะท�ำงาน
บริหาร
ประจ�ำ ศกช.

คณะกรรมการ
ส่งเสริม
ก�ำกับ ศกช.

กรมคุม
้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ

่ ข้อพิ พาท พ.ศ. 2562 ก�ำหนด
1.4.4.1 หลักการส�ำคัญตามพระราชบัญญัตก
ิ ารไกล่เกลีย

ไว้ในมาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 70 โดยสรุป ดังนี้
• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
• ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 10
• อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นนายทะเบียนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
• กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจก�ำกับดูแลการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
• ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมีอ�ำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมาตรา 69
ก�ำหนดให้ภายใต้บังคับมาตรา 20 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้
กระท�ำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจ�ำนวน
ตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา (2) ข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก (1) ตามที่ก�ำหนดในพระราช
กฤษฎีกา(3) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 35 โดยสรุปอ�ำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
ศกช. ดังนี้
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(ก) การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่ง (มาตรา 20) “ข้อพิพาททางแพ่ง”หมายถึง ข้อโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
บุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่า เกีย่ วกับสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคลตามกฎหมายแพ่ง โดยบุคคลทีถ่ กู โต้แย้ง
สิทธิจะต้องน�ำคดีไปสู่ศาลที่มีเขตอ�ำนาจเพื่อให้ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดตัดสินและบังคับ
ตามข้อพิพาทนัน้ ซึง่ เป็นการด�ำเนินคดีตามกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก ในการนีพ้ ระราชบัญญัตไิ ด้กำ� หนด
ให้ขอ้ พิพาททางแพ่งบางกรณีสามารถไกล่เกลีย่ ได้ดว้ ยความสมัครใจของคูก่ รณีทกุ ฝ่าย ดังนี้
(ก.1) ศกช. สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ 4 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินที่มิใช้ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ โดย “สิทธิในที่ดิน” ตาม
ความหมายของกฎหมายที่ดินมี 2 ประการ คือ
ประการที่ 1) กรรมสิทธิ์ หมายถึง ความเป็นเจ้าของซึ่งบุคคล อาจเป็นเจ้าของที่ดินได้โดยการมี
กรรมสิทธิ์ โดยรัฐจะออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้ ได้แก่ โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง
และตราจองทีต่ ราว่าได้ทาํ ประโยชน์แล้ว ดังนัน้ กรณีการแยงการครอบครองทีด่ นิ โดยสงบ เปดเผย และ
เจตนาเปนเจาของติดตอกันเปนเวลา 10 ป จึงจะไดกรรมสิทธิ์ (กรณีดังกล่าวไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้)
ประการที่ 2) สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิครอบครองในฐานะเปนเจาของ โดยการทําประโยชน์
หรือการถือครอง โดยรัฐจะออกหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือหลักฐานที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
เช่น หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.), แบบหมายเลข 3 ใบเหยียบยํ่า
ตราจองรวมถึงที่ดินที่มีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เปนตน ดังนั้น กรณีการแยงการ
ครอบครองที่ดินโดยสงบ เปดเผย และเจตนาเปนเจาของติดตอกันเปนเวลา 1 ปจึงจะไดกรรมสิทธิ์
(กรณีดังกล่าวไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้)
กรณีที่ 2 ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก โดย “ทรัพย์มรดก” คือ ทรัพย์สินทุกชนิด
ของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาทเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย รวมทั้ง สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ
ที่ผู้ตายมีอยู่ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ซึ่งทายาท
ผูม้ สี ทิ ธิรบั มรดกของผูต้ ายตามกฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “ผูร้ บั พินยั กรรม” และ “ทายาทโดยธรรม”
มี 6 ล�ำดับ ดังนี้ 1) ผู้สืบสันดาน คือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว
และบุตรบุญธรรม 2) บิดามารดา ในกรณีของบิดาเฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิ
รับมรดก 3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4) พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือ มารดาเดียวกัน หรือที่เรามักเรียก
กันว่า “พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่” 5) ลุง ป้า น้า อา และ 6) ปู่ ย่า ตา ยาย
กรณีที่ 3 ข้อพิพาทอื่นตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยกฎหมายเปิดช่องทางให้สามารถแก้ไข
เพิ่มเติมข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจากที่ก�ำหนดในกรณีที่ 1 และที่ 2 ได้สะดวกและเหมาะสมตาม
สภาวการณ์
กรณีที่ 4 ข้อพิพาทอืน่ นอกจากกรณีที่ 1-2 และกรณีที่ 3 ทีม่ ที นุ ทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาท หรือไม่เกิน
จ�ำนวนตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยกฎหมายเปิดช่องทางให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมจ�ำนวน
ทุนทรัพย์ในข้อพิพาททางแพ่งอื่นตามที่ก�ำหนด ได้สะดวกและเหมาะสมตามสภาวการณ์
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(ก.2) ศกช.ไม่มีอ�ำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ รวม 3 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ข้อพิพาทเกีย่ วด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล โดย“สิทธิแห่งสภาพบุคคล” หมายถึง สิทธิตา่ งๆ
เกีย่ วกับสถานะภาพ และความสามารถของบุคคล ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 1 ลักษณะ 2 หมวด 1 เช่น การใช้ชอื่ ใช้นาม การเป็นคนไร้ความสามารถ การท�ำการแทนผูไ้ ม่อยู่
การถือสัญชาติ เป็นต้น
กรณีที่ 2 ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว โดย“สิทธิในครอบครัว”หมายถึง สิทธิที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่าง สามี ภริยา หรือบิดามารดา และบุตร เช่น การหย่า ภริยาเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดู
จากสามี สามีหรือภริยาฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากหญิงอืน่ หรือจากชายอืน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
ฉันชู้สาวกับภริยาหรือสามีของตน
กรณีที่ 3 ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ โดย“อสังหาริมทรัพย์” หมายถึง ที่ดิน
ทรัพย์อนั ติดกับทีด่ นิ หรือประกอบเป็นอันเดียวกับทีด่ นิ รวมทัง้ สิทธิทงั้ หลายอันเกีย่ วกับกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ด้วย
อาจแบ่งอสังหาริมทรัพย์ออกได้ ดังนี้
• ที่ดิน พื้นดินทั่วไป รวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ
• ทรัพย์อนั ติดกับทีด่ นิ ได้แก่ ไม้ยนื ต้น อาคาร โรงเรือน หรือ สิง่ ก่อสร้างบนทีด่ นิ เช่น บ้าน ทาวน์เฮาส์
โรงงาน อาคารพาณิชย์ เป็นต้น
• ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน ได้แก่ แม่น�้ำ  ล�ำคลอง แร่ธาตุ กรวด ทรายที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ หรือซึ่งมนุษย์น�ำมารวมไว้กับที่ดินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินตามธรรมชาติ
• สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนด สิทธิครอบครอง
ในที่ดินที่ไม่มีโฉนด ภาระ จ�ำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน
ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ คือ ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีสิทธิต่อ
ทรัพย์สินของตนเอง โดยสรุป 5 ประการ คือ 1) สิทธิใช้สอยทรัพย์สิน 2) สิทธิจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
3) สิทธิได้ดอกผลแห่งทรัพย์สิน 4) สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้ 5) มีสิทธิ
ขัดขวางมิให้ผอู้ นื่ สอดเข้าเกีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ นัน้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่าง คดีพพิ าททีเ่ กีย่ วกับ
การพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถจะน�ำมายื่นค�ำขอให้ไกล่เกลี่ยได้ เช่น ผู้จะซื้อ
ฟ้องบังคับให้ผู้จะขายโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ตน (อ้างสิทธิตามสัญญา), นายด�ำอ้างกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินว่าได้ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของนายขาว เกิน 10 ปี, การอ้างว่าเป็นที่งอกริมตลิ่ง, การอ้างให้
เปิดทางจ�ำเป็น,การขอให้รื้อถอนโรงเรือนที่ก่อสร้างรุกล�ำ้ มาในที่ดิน, เจ้าของที่ดินขอให้ขับไล่ผู้เช่าที่ดิน
ผู้อาศัย หรือผู้อื่นที่เข้ามาอยู่ในที่ดิน, การขอฟ้องบังคับจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์อันมีผลบังคับแก่ทรัพย์
จ�ำนองที่เป็นประกันให้ต้องถูกน�ำออกขายทอดตลาด, กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ (สิทธิครอบครอง)
หากมีข้อโต้เถียงเรื่องความเป็นเจ้าของที่ดินหรือขอให้เปิดทางจ�ำเป็นในที่ดิน เป็นต้น
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(ข) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
(ข.1) ศกช. สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ 2 กรณี (ตามมาตรา 35)
กรณีที่ 1 ความผิดอันยอมความได้ คือ คดีที่ผู้เสียหายได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายโดยตรง
(ความผิดต่อส่วนตัว) สังคมไม่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการกระท�ำผิดนั้นด้วย
กรณีที่ 2 ความผิดลหุโทษ ความผิดลหุโทษเป็นความผิดต่อแผ่นดินที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้แต่
พระราชบัญญัตนิ กี้ ำ� หนดให้ความผิดลหุโทษในคดีระหว่างบุคคลกระท�ำการไกล่เกลีย่ ได้ ซึง่ แบ่งความผิด
ลหุโทษออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่

1

			
			
			
			
			

ส่วนที่

ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา
392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และ มาตรา 397 ได้แก่
• มาตรา 390 ประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
• มาตรา 391 ท�ำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
• มาตรา 392 ท�ำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ
• มาตรา 393 ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา
• มาตรา 394 ไล่ต้อนหรือท�ำให้สัตว์เข้าสวนไร่นาของผู้อื่น ที่แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้
หรือมีพืชพันธุ์ หรือผลผลิตอยู่
• มาตรา 395 ปล่อยปละละเลยให้สตั ว์เข้าในสวนไร่นาของผูอ้ นื่ ทีแ่ ต่งดินไว้เพาะพันธุไ์ ว้
หรือมีพชื พันธุ์ หรือผลิตผลอยู่
• มาตรา 397 กระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผูอ้ นื่ หรือกระท�ำให้
ผูอ้ นื่ ได้รบั ความอับอายหรือเดือดร้อนร�ำคาญในทีส่ าธารณสถานหรือต่อหน้าธารก�ำนัล

ความผิดลหุโทษอื่น ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม ตามที่ก�ำหนดใน พระราชกฤษฎีกา
• ในกรณีทกี่ รมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทภาคประชาชนในเรือ่ งใดได้ดำ� เนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และออกหนังสือ
รับรองให้แล้วให้ข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นบังคับกันได้หรือให้สิทธิน�ำคดีอาญามา
ฟ้องระงับไปตามพระราชบัญญัตินี้
			 • ให้กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการของศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทภาคประชาชนตามระเบียบที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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1.4.4.2 ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
่ ข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ของศูนย์ไกล่เกลีย

เพื่อรองรับข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้ออกระเบียบไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ข้อ
ก�ำหนด 6 หมวด รวม 54 ข้อ ดังนี้
• อารัมภบท
ข้อ 1 – ข้อ 3
• หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 4 – ข้อ 6
• หมวด 2 คณะกรรมการส่งเสริม
ข้อ 7 – ข้อ 10
				 และก�ำกับการด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ
• หมวด 3 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ส่วนที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯ
ข้อ 11 – ข้อ 16
ส่วนที่ 2 การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ข้อ 17 – ข้อ 20
ส่วนที่ 3 การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ข้อ 21
• หมวด 4 ผู้ไกล่เกลี่ยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อ 22 – ข้อ 33
ส่วนที่ 2 จริยธรรมส�ำหรับผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อ 34
ส่วนที่ 3 การคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพ
ข้อ 35 – ข้อ 38
และการเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย
ส่วนที่ 4 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำ� เป็น
ข้อ 39
• หมวด 5 การด�ำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ส่วนที่ 1 การยื่นค�ำร้อง
ข้อ 40 – ข้อ 45
ส่วนที่ 2 การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อ 46
ส่วนที่ 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อ 47 – ข้อ 52
ส่วนที่ 4 การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ข้อ 53
• หมวด 6 เบ็ดเตล็ด
ข้อ 54
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดตัง้ การขึน้ ทะเบียน การประเมินมาตรฐาน และการอุดหนุนค่าใช้จา่ ย ศกช.
ปรากฏในส่วนที่ 2 และการด�ำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปรากฏในส่วนที่ 3 รวมทั้งการบังคับ
ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท ปรากฏในส่วนที่ 4 คู่มือนี้
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คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

1.4.4.3 ภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน ดังนี้

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

รับค�ำร้องขอ
ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

ด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ภาคประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

ประสานงาน
และสนับสนุน
การด�ำเนินงาน
ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

ส่งเสริมและเผยแพร่
ประชาสัมพั นธ์
เกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

ด�ำเนินงานอื่น ๆ
ตามที่นายทะเบียน
ก�ำหนด

1.4.4.4 คณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับการด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ภาคประชาชน

1.4.4.4.1 องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการโดยต�ำแหน่ง รวม 5 คนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 4 คน ดังนี้
• อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประธานกรรมการ
• รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รองประธานกรรมการ
• ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด
กรรมการ
• ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
กรรมการ
• ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
• ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
กรรมการและเลขานุการ
• เจ้าหน้าที่ในกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
ผู้ช่วยเลขานุการ
จ�ำนวนไม่เกินสองคน
1.4.4.4.2 หน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการฯ ดังนี้
(1) ก�ำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
(2) ก�ำกับดูแลการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
(3) ก�ำหนดมาตรฐานและประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
(4) พิจารณาการอุดหนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามระเบียบที่อธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(5) จัดให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
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ส่วนที่ 2

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ภาคประชาชน

READ MORE
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ส่วนที่ 2

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน
แผนภูมิที่ 5 กระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน (ศกช.)

38
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2.1 การรวมตัวของประชาชนเพื่ อจัดตั้งเป็น
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในรูปแบบของ
เครือข่ายและอาสาสมัครคุม
้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ภายใต้ระเบียบ
กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548
โดยเครือข่ายและอาสาสมัครได้รวมตัวกันเป็นศูนย์ประสานงานในชุมชน เพื่ อด�ำเนินงาน
่ วกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือจัดการรณรงค์และให้ความรู้ การให้คำ� ปรึกษา ช่วยเหลือ
เกีย
เป็นผู้ด�ำเนินการหรือประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และการจัดการความขัดแย้ง การระงับข้อพิ พาทชุมชน เสริมสร้างและพั ฒนาเครือข่ายในการ
ท�ำงานด้านสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนด�ำเนินการหรือให้ข้อเสนอแนะในการพั ฒนากลไก
่ วข้องในกรณีทม
่ี เี หตุความ
การจัดการความขัดแย้งในชุมชน และประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย
ไม่เป็นธรรมในชุมชน
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“เป็นผู้ด�ำเนินการหรือประสานงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และการจัดการ
ความขัดแย้ง การระงับข้อพิ พาทชุมชน”

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 บัญญัติให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยประชาชนจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ที่ประสงค์จะ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
• คุณสมบัติ
(1) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
(2) เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
(3) มีภูมิลำ� เนา หรือถิ่นที่อยู่ในเขตที่จะขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
• ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นบุคคลล้มละลาย
(2) เป็นบุคคลทีศ่ าลมีค�ำสัง่ ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(3) เป็นผู้เคยรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะด�ำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของคณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จากเอกสาร หลักฐาน และ
ฐานข้อมูลของทางราชการ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงมีค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะท�ำงานบริหารประจ�ำ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
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่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน
้ ศูนย์ไกล่เกลีย
2.2 การจัดตัง
่ ภาคประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลีย
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
เมือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท พ.ศ. 2562 และคัดเลือกกันเอง เพื่ อท�ำหน้าที่เป็นคณะท�ำงานบริหาร
ประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก
และเลขานุการ ทั้งนี้ ประธานควรมีคุณสมบัติเป็นผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องที่หรือท้องถิน
่ หรือ
่ ำ� เนินการอันเป็นประโยชน์ตอ
เป็นผูน
้ ำ� ภาคประชาสังคมทีด
่ สังคมโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
่ ข้อพิ พาทตามหลักสูตรทีค
่ ณะกรรมการพั ฒนาการบริหาร
โดยมีผผ
ู้ า่ นการอบรมการไกล่เกลีย
งานยุติธรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการพั ฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
รับรอง อย่างน้อย 1 คน และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะท�ำงานได้ตามความเหมาะสม
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“ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน
เหรัญญิก และเลขานุการ”

คณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน
มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง คราวละ 3 ปี มีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังนี้

(1) ประสานจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(2) จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน
(3) เสนอขอรับเงินอุดหนุนเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน
(4) ส่งเสริมการรับรูเ้ กีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทและการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
(5) ประสานการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาระหว่างหน่วยงาน
ในพืน้ ที่
(6) รายงานผลการด�ำเนินงานต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประจ�ำทุกเดือน
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน พ้ นจากต�ำแหน่ง เมือ
่
้ นี้ คณะกรรมการบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย
ทัง

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) นายทะเบียนให้ออก เพราะบกพร่องไม่สจุ ริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสือ่ มเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นบุคคลที่ศาลมีค�ำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
กรณีบุคคลในคณะท�ำงานพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะท�ำงานด�ำเนินการสรรหาบุคคล
เพือ่ มาด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีน่ ายทะเบียนก�ำหนดและ

ให้ผไู้ ด้รบั การแต่งตัง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องบุคคลในคณะท�ำงานซึง่ ตนแทน
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2.3 การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ภาคประชาชน
ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน ส่วนที่ 2
ข้อพิ พาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 หมวด 3 ศูนย์ไกล่เกลีย
การขึ้นทะเบียน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน ก�ำหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ประธานคณะท�ำงานยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ต่ออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามแบบค�ำขอพร้อมแนบเอกสารประกอบค�ำขอให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 2 กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับค�ำขอขึ้นทะเบียน และ
ด�ำเนินการตรวจสอบข้อความในค�ำขอและเอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอ เมือ่ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้ลงทะเบียนรับค�ำขอและออกใบรับค�ำขอให้แก่ผยู้ นื่ ค�ำขอ หากข้อความในค�ำขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบค�ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค�ำขอทราบเพื่อด�ำเนินการแก้ไข ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้จำ� หน่ายค�ำขอ
ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนต้องได้รับการตรวจ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยผ่านเกณฑ์ตามที่นายะเบียนก�ำหนด คือ ต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยแบ่งเกณฑ์การประเมิน
4 ด้าน จ�ำนวน 35 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้
ด้านที่ 1 โครงสร้างเชิงกายภาพ
จ�ำนวน 6 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 2 บุคลากร
จ�ำนวน 6 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ
แบ่งเป็น 3 ด้านย่อย
จ�ำนวน 12 ตัวชี้วัด
			•ระบบข้อมูล
จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด
			•การพัฒนางาน
จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด
			•การมีส่วนร่วม
จ�ำนวน 2 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 4 งานบริการ
แบ่งเป็น 3 ด้านย่อย
จ�ำนวน 11 ตัวชี้วัด
			•การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด
			•การอ�ำนวยความยุติธรรม
จ�ำนวน 2 ตัวชี้วัด
และลดความเลื่อมล�ำ้ ในการเข้าถึง
ความยุติธรรมของประชาชน
			•มาตรฐานการให้บริการ
จ�ำนวน 6 ตัวชี้วัด
การตรวจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เป็นการตรวจว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชนทีป่ ระชาชนยืน่ ค�ำขอจัดตัง้ ได้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนดหรือไม่ หากผ่านเกณฑ์ทกี่ �ำหนด
นายทะเบียนจึงประกาศเป็นศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมาย กรณีไม่ผา่ นเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ให้ผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากพ้นระยะเวลา
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ดังกล่าวแล้วให้ถือว่า ผู้ยื่นค�ำขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นค�ำขออีกต่อไปและให้นายทะเบียนจ�ำหน่ายค�ำขอ
หากแก้ไขเรียบร้อยและผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด นายทะเบียนจึงประกาศเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชนตามกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 4 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งมีผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท หรือผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด หรือยุติธรรมจังหวัด เป็นประธาน ด�ำเนินการตรวจมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน สรุปและรายงานผลการตรวจประเมินเสนอนายทะเบียน
ขัน้ ตอนที่ 5 กรณีผา่ นมาตรฐาน อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะนายทะเบียน มีประกาศ
ขึน้ ทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมาย ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมาย มีภารกิจ ดังนี้
(1) รับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(2) ด�ำเนินงานเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
(3) ประสานงานและสนับสนุนการด�ำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(4) ส่งเสริม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(5) ด�ำเนินงานอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนก�ำหนด
การขับเคลื่อนงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะท�ำงานบริหารประจ�ำ
ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนควรมีการประชุมคณะท�ำงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ หรือตามทีค่ ณะท�ำงาน
บริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเห็นสมควร อาทิ
(1) การประชุมก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน การจัดท�ำโครงการและวางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
การขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
(2) การพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
(3) การประชุมรายงานผลการด�ำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การจัดกิจกรรมตามภารกิจของ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน การเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน
(4) เรื่องอื่นๆ ตามภารกิจของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
โดยการประชุมคณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ต้องมีคณะท�ำงาน
เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถด�ำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ตามคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ส่วนที่ 3 กระบวนการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททัง้ นี้ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ก�ำหนดให้มกี ารประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทภาคประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ให้เป็นทีย่ อมรับ เชือ่ มัน่ เชือ่ ถือแก่ประชาชนในท้องถิน่ ชุมชน และใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรในการส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน
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2.4 การประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ภาคประชาชน
ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้มค
ี ณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับการด�ำเนินงาน
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน โดยอธิบดีกรมคุม
ศูนย์ไกล่เกลีย
้ ครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน
ก�ำหนดมาตรฐานและประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน และข้อ 19
ก�ำหนดให้นายทะเบียนจัดให้มีการประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตามที่คณะกรรมการก�ำหนด

อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับการด�ำเนินงาน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จึงมีประกาศ เรื่อง มาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน ก�ำหนดมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน แบ่งเป็น 4 ด้าน จ�ำนวน 35 ตัวชีว้ ดั
มีรายละเอียด ดังนี้
ด้านที่ 1 โครงสร้างเชิงกายภาพ
จ�ำนวน 6 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 2 บุคลากร
จ�ำนวน 6 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ
แบ่งเป็น 3 ด้านย่อย
จ�ำนวน 12 ตัวชี้วัด
			•ระบบข้อมูล
จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด
			•การพัฒนางาน
จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด
			•การมีส่วนร่วม
จ�ำนวน 2 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 4 งานบริการ
แบ่งเป็น 3 ด้านย่อย
จ�ำนวน 11 ตัวชี้วัด
			•การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด
			•การอ�ำนวยความยุติธรรม
จ�ำนวน 2 ตัวชี้วัด
และลดความเลื่อมล�ำ้ ในการเข้าถึง
ความยุติธรรมของประชาชน
			•มาตรฐานการให้บริการ
จ�ำนวน 6 ตัวชี้วัด
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เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการมีความมั่นใจว่าจะได้รับการอ�ำนวยความยุติธรรม ผ่านบริการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน สามารถรักษาสิทธิของตนในการรับบริการจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน ยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น เชื่อถือแก่
ประชาชนในท้องถิ่นชุมชน และใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรในการส่งเสริม
สนับสนุน หรือพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน จึงก�ำหนดให้มกี ารตรวจ
และประเมินมาตรศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน การประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ภาคประชาชน เป็นการประเมินว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถรักษามาตรฐานตาม
ที่กำ� หนดหรือไม่ โดยก�ำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง กรณีมีผลการประเมิน
ต�ำ่ กว่าเกณฑ์สองรอบการประเมินติดต่อกันให้ยบุ เลิกศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนผูท้ ำ� หน้าที่
ตรวจศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนหรือประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน
คณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับการด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน มีคำ� สัง่ ที่ 33/2563
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน เพื่อด�ำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน ดังนี้
ชุดที่ 1 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธาน
ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน ส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด เป็นประธาน
ชุดที่ 3 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน ส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด มียุติธรรมจังหวัด เป็นประธาน
		
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มีหน้าที่และอ�ำนาจ
(1) ตรวจและประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ� หนด
(2) สรุปรายงานผลการตรวจและประเมินเสนอนายทะเบียนและคณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับ
การด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทราบ
(3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับการด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนทราบ
(4) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใด ตามทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับการด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ภาคประชาชนมอบหมาย
เมือ่ ด�ำเนินการประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนแล้ว คณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนจะสรุปรายงานผลการตรวจและประเมินเสนอ
นายทะเบียน (อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ) และคณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับการด�ำเนินงาน
ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทภาคประชาชนทราบ และนายทะเบี ย นจะออกหนั ง สื อ รั บ รอง
ให้ศนู ย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนทีผ่ า่ นการประเมินมาตรฐานประจ�ำปี กรณีศนู ย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ภาคประชาชนใดไม่ผ่านการประเมินติดต่อกัน 2 ปี ให้นายทะเบียนด�ำเนินการยุบศูนย์ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทภาคประชาชนนั้น
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2.5 การขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาทภาคประชาชน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชนที่มีผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ภาคประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท และผ่านการประเมินมาตรฐาน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชนประจ�ำปี คณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนอาจก�ำหนดให้มก
ี ารประชุมเพื่อพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ย
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชนเช่น โครงการเกีย
่ วกับการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินการของศูนย์ไกล่เกลีย
ตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน หรือ
การพั ฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะท�ำงาน หรือพั ฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วย
่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ ข้อพิ พาท หรือโครงการด้านการไกล่เกลีย
่ ข้อพิ พาท
งานอืน
่ การไกล่เกลีย
อื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
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“อาจก�ำหนดให้มีการประชุมเพื่ อพิ จารณา
เสนอขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการ
ด�ำเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ภาคประชาชน”

ทั้งนี้ ร่างระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยเงินอุดหนุนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่างกระบวนการจัดท�ำเป็นกฎหมายล�ำดับรอง ภายใต้ระเบียบกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562
ข้อ 21 ที่ก�ำหนดให้กรมครองสิทธิและเสรีภาพอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนซึง่ ด�ำเนินการตามมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด มีหลักการส�ำคัญเพือ่ ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการอุดหนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทภาคประชาชน ดังนี้
1. ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่
ผ่านการประเมินมาตรฐาน โดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มี
อ�ำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
2. การยืน่ ค�ำขอรับเงินอุดหนุน ให้คณะท�ำงานยืน่ แบบค�ำขอรับเงินอุดหนุนประจ�ำปีตอ่ อธิบดี หรือผูท้ ี่
ได้รบั มอบหมาย โดยศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ยนื่ ต่อกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ ในเขตจังหวัดอืน่ ให้ยนื่ ต่อส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ส�ำเนาประกาศนายทะเบียนให้เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
(2) เอกสารผลการประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และหรือ
(3) โครงการ แผนการด�ำเนินงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่กำ� หนด
3. คณะกรรมการพิจารณาอุดหนุนค่าใช้จา่ ยการด�ำเนินการของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน
เช่น โครงการเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน หรือการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะท�ำงาน หรือพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท หรือโครงการด้านการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามอัตราที่กำ� หนด
4. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการด�ำเนินงานและ
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกำ� หนด ภายในสามสิบวัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ 3

กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท

READ MORE
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ส่วนที่ 3

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน (กศช.)
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่

1

การรับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

ขั้นตอนที่

2

การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

ขั้นตอนที่

3

การด�ำเนินการไกล่เกลี่ย

ขั้นตอนที่

4

ขั้นตอนที่

5

การสิ้นสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

การออกหนังสือรับรอง
บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิ พาท
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ขั้นตอนที่ 1
การรับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
แผนภูมิที่ 6 การรับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

บุคคลที่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ยื่นต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ภาคประชาชน
(ข้อ 40)

ประธานคณะท�ำงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน
พร้อมท�ำความเห็น (ข้อ 42)

ไม่เข้าหลักเกณฑ์
นายทะเบียนยกค�ำร้อง

เข้าหลักเกณฑ์

พิ จารณามีค�ำสั่ง

ลงทะเบียนรับค�ำร้อง

สอบถามความสมัครใจ
ของคู่กรณี

แจ้งผลคู่กรณีทุกฝ่ายทราบ
และก�ำหนดนัดวันประชุม
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
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การรับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

1. การรับค�ำร้องขอ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

1.1 รับค�ำร้องขอ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และ
1.2 ประธานคณะท�ำงาน
หรือบุคคลที่นายทะเบียน
มอบหมายตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์
ข้อพิพาทที่ขอให้ด�ำเนิน
การและเอกสารหลักฐาน
พร้อมท�ำความเห็น

ค�ำอธิบาย

ค�ำนิยาม
คู่กรณี หมายถึง ผู้ที่มีข้อพิพาทระหว่างกันไม่ว่าทั้งทาง
แพ่งหรือทางอาญาซึ่งประสงค์จะเจรจาตกลงกันระงับ
ข้อพิพาททางแพ่งหรือทางอาญาโดยสันติวิธีปราศจาก
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทและให้ข้อตกลงระหว่างคู่
กรณีมีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อพิพาท หมายถึง ข้อขัดแย้ง ข้อโต้เถียง ข้อโต้แย้ง
ระหว่างคู่กรณี ที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้
การรับค�ำร้องขอไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทให้ดำ� เนินการ ดังนี้
คณะท�ำงานศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนแนะน�ำ
การกรอกข้อมูล
• บุคคลทีป่ ระสงค์จะขอไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทให้ยนื่ ค�ำร้อง
ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ดังนี้
(1) ยื่นค�ำร้องด้วยตนเองโดยท�ำเป็นหนังสือ
(2) ยื่นค�ำร้องโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(3) โดยช่องทางอื่นที่นายทะเบียนก�ำหนด
• ค�ำร้องต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อ สกุล ที่อยู่ ของผู้ยื่นค�ำร้อง
(2) ชื่อ สกุล ที่อยู่ ของคู่กรณี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) สรุปข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาท
(4) ความประสงค์ในการขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น
ค�ำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์หรือจ�ำนวนเงินที่เรียกร้อง
(5) หนังสือแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของคู่กรณีอีกฝ่าย (ถ้ามี)
• สถานที่ยื่นค�ำร้อง
ยื่นต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งคู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำ� เนา หรือสถานที่เกิด ข้อพิพาท
หรือตามทีค่ กู่ รณีตกลงกัน หรือทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์          

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

- ระยะเวลาด�ำเนินการ
1 วัน
- แบบค�ำร้องขอ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

เมือ่ ประธานคณะท�ำงาน หรือบุคคลทีน่ ายทะเบียนมอบ
หมายได้รับค�ำร้องแล้วให้ตรวจสอบข้อความในค�ำร้อง
และเอกสารหรือหลักฐานทีย่ นื่ ประกอบค�ำร้องว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้ลง
ทะเบียนรับค�ำร้อง พร้อมลงรายละเอียดการไกล่เกลี่ย - แบบปกหน้าแฟ้ม
ข้อพิพาทในแฟ้มเอกสารและแบบการตรวจสอบ (Chek - แบบตรวจสอบ
list) ด้วย

(Chek list)

1.3 การพิจารณามีคำ� สั่ง • กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 40 วรรคสอง ให้นาย
รับค�ำร้อง/ไม่รับค�ำร้อง ทะเบียนยกค�ำร้อง (ประธานคณะท�ำงานท�ำหนังสือแจ้ง
ไปยังนายทะเบียน)
• กรณีค�ำร้องมีข้อความหลักฐานครบถ้วน ให้ศูนย์ฯ - ใบรับค�ำขอหลักฐาน
ออกหลักฐานแสดงการรับค�ำร้อง
ออกให้แก่ผู้ยื่นค�ำร้อง
(กรณีครบถ้วน)
• กรณีคำ� ร้องไม่ถกู ต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วน ให้คนื
ค�ำร้องนั้นไปให้ท�ำมาใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลา 30 วัน หากผู้ยื่นค�ำร้องไม่แก้ไขเพิ่ม
เติมให้ถกู ต้องภายในเวลาทีก่ �ำหนด ให้ถอื ว่าผูย้ นื่ ค�ำร้อง
ไม่ประสงค์จะยื่นค�ำร้อง
1.4 ลงทะเบียน
รับค�ำร้อง

1.5 สอบถามความ
สมัครใจคู่กรณีอีกฝ่าย

เมื่อประธานคณะท�ำงานหรือบุคคลที่นายทะเบียน
มอบหมายตรวจสอบหลักเกณฑ์ขอ้ พิพาทและข้อความ
และเอกสารประกอบแล้วให้ลงทะเบียนรับค�ำร้อง
ในสารระบบที่จัดท�ำไว้
เมื่อศูนย์ฯ ด�ำเนินการลงทะเบียนรับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทแล้ว ให้จัดท�ำหนังสือสอบถามความสมัครใจ
ไปยังคู่กรณี อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้คู่กรณีและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ตอบรับการ เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท โดยให้คู่กรณี ตอบกลับมาภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ส�ำเนาค�ำร้อง เว้นแต่ คูก่ รณีทงั้ สองฝ่าย
ร่วมกันยื่นค�ำร้อง

-ใบรับค�ำขอหลักฐาน
ออกให้แก่ผู้ยื่นค�ำร้อง
และแจ้งรายการแก้ไข
เพิม่ เติม่ (กรณีคำ� ร้องไม่
ถูกต้องหรือมีรายการไม่
ครบถ้วน)

- หนังสือสอบถาม
ความสมัครใจของ
คูก่ รณีในการเข้าร่วมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3 วัน
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ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

- กรณีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจหรือไม่ตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ให้จ�ำหน่ายค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น
- กรณีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งสมัครใจ
ให้ แจ้ ง ผู ้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งทราบ และให้ ป ระธาน
คณะท�ำงานหรือบุคคลทีน่ ายทะเบียนมอบหมายเรียกคูก่ รณี
ทัง้ สองฝ่ายมาเพื่อให้ก�ำหนดวัน และเวลา นัดไกล่เกลี่ย
และเสนอรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อก�ำหนดจ�ำนวน
ผูไ้ กล่เกลีย่ และเลือกผูไ้ กล่เกลีย่ รวมทัง้ ชีแ้ จงคูก่ รณีเกีย่ วกับ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผลทางกฎหมายใน
การไกล่เกลี่ย และสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทัง้ นี้ ถ้ามีคกู่ รณีมากกว่าสองฝ่าย และคูก่ รณีฝา่ ยหนึง่
ฝ่ายใด ไม่สมัครใจ ให้ดำ� เนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทระหว่าง
คูก่ รณีทสี่ มัครใจ เข้าร่วมไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทต่อไปได้
ให้ แจ้ ง ผู ้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งทราบ และให้ ป ระธาน
คณะท�ำงานหรือบุคคลทีน่ ายทะเบียนมอบหมายเรียกคูก่ รณี
ทั้งสองฝ่ายมาเพื่อให้ก�ำหนดวัน และเวลา นัดไกล่เกลี่ย
และเสนอรายชือ่ ผูไ้ กล่เกลีย่ เพือ่ ก�ำหนดจ�ำนวนผูไ้ กล่เกลีย่
และเลือกผู้ไกล่เกลี่ยรวมทั้งชี้แจงคู่กรณีเกี่ยวกับ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผลทางกฎหมายใน
การไกล่เกลี่ย และสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.6 แจ้งผลคูก่ รณีทกุ ฝ่าย
กรณีคกู่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ ไม่สมัครใจหรือไม่ตอบรับ
ทราบและก�ำหนดนัดวัน ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ประธานคณะท�ำงานหรือ
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
บุคคลทีน่ ายทะเบียนมอบหมาย ด�ำเนินการแจ้งให้ผยู้ นื่
ค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยทราบ
กรณีคกู่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ สมัครใจ ให้ประธานคณะ
ท�ำงานหรือบุคคลที่นายทะเบียนมอบหมายด�ำเนินการ
แจ้งคู่กรณีทุกฝ่ายทราบ และก�ำหนดวัน เวลา สถานที่
นัดหมายให้ คู่กรณีทุกฝ่ายมาพร้อมกัน เพื่อร่วมกัน
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

-หนังสือแจ้ง
ความประสงค์ขอ
ด�ำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท

-หนังสือยุติ
การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
- หนังสือเชิญคู่กรณี
(ก�ำหนด เวลา
สถานที่) มาแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย
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ขั้นตอนที่ 2
การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
แต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย

ประชุมก�ำหนดจ�ำนวนผู้ไกล่เกลี่ย
และเลือกผู้ไกล่เกลี่ย

คู่กรณีตกลงรวมกันการแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ยรวมกันร่วมกันได้

คู่กรณีประสงค์ให้ศูนย์ฯ
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

สอบถามความยินยอม
ผู้ไกล่เกลี่ย

เลือกผู้ไกล่เกลี่ย
ตามความเหมาะสมและสอบถามความ
ยินยอมผู้ใกล่เกลี่ย

พิ จารณาแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย

พิ จารณาแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย

แจ้งผลและก�ำหนดวันจัด
กระบวนการไกล่เกลี่ย

แจ้งผลและก�ำหนดวันจัด
กระบวนการไกล่เกลี่ย
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ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

2. การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย      เมื่อคู่กรณีทุกฝ่ายตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการ
2.1 ประชุมก�ำหนดจ�ำนวน ไกล่เกลีย่ ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน จะแจ้ง
และเลือกผู้ไกล่เกลี่ย
เป็นหนังสือให้คู่กรณี ทุกฝ่ายทราบ พร้อมก�ำหนดวัน
เวลาสถานที่ ให้คู่กรณีมาพร้อมกันเพื่อก�ำหนดจ�ำนวน
และเลือกผูไ้ กล่เกลีย่ เมือ่ คูก่ รณีทกุ ฝ่ายมาพร้อมกันตาม
ก�ำหนดนัดให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ให้คกู่ รณีรว่ มกันก�ำหนดจ�ำนวน                         
ผู้ไกล่เกลี่ย และเลือกผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยที่
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจัดท�ำไว้
• กรณีเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้ให้ด�ำเนินการดังนี้
       ก.กรณีผู้ไกล่เกลี่ยหนึ่งคนให้คู่กรณีร่วมกันแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย
ข. กรณีผู้ไกล่เกลี่ยสองคนให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแต่ง
ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย ฝ่ายละหนึ่งคน
ค.กรณีผู้ไกล่เกลี่ยสามคนให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแต่ง
ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย ฝ่ายละหนึ่งคนและให้คู่กรณีทุกฝ่ายร่วม
กันแต่งตัง้ ผูไ้ กล่เกลีย่ คนทีส่ ามในการด�ำเนินการแต่งตัง้
ผู้ไกล่เกลี่ยนั้น ศูนย์ฯ อาจจัดให้คู่กรณีเลือกผู้ไกล่เกลี่ย
ในล�ำดับส�ำรองไว้ 2 ล�ำดับกรณีผไู้ กล่เกลีย่ หลักทีค่ กู่ รณี
ร่วมกัน แต่งตั้งไม่สามารถเข้าร่วมการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผูไ้ กล่เกลีย่ ในข้อพิพาทนัน้ การแต่งตัง้ ผูไ้ กล่เกลีย่ คนหนึง่
หรือหลายคนเกิดจาก การทีค่ กู่ รณีรว่ มกันตกลงกันแต่ง
ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
• กรณีไม่สามารถเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้
ก.คูก่ รณีไม่สามารถตกลงแต่งตัง้ ผูไ้ กล่เกลีย่ ได้ และ
คูก่ รณี ตกลงกันขอให้ศนู ย์ฯแต่งตัง้ ผูไ้ กล่เกลีย่ จากบัญชี
ผู้ไกล่เกลี่ย ให้ศูนย์ฯพิจารณาแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป
ข. คู่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยได้ และ
ไม่ร้องขอ ให้ศูนย์ฯ แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย ให้ศูนย์ฯ จัดท�ำ
บันทึกเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพือ่ จ�ำหน่ายค�ำร้อง

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

-ระยะ เวลา 5 วัน
-หนังสือตอบรับเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย
จากคู่กรณี

- หนังสือเชิญคู่กรณี
(ก�ำหนดวัน เวลา
สถานที่) มาแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย
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ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

2.2 สอบถาม
ความยินยอมของ
ผู้ไกล่เกลี่ย

ค�ำอธิบาย

เมือ่ คูก่ รณีทกุ ฝ่ายร่วมกันก�ำหนดจ�ำนวนผูไ้ กล่เกลีย่
และร่วมกันเลือกผูไ้ กล่เกลีย่ จากบัญชีผไู้ กล่เกลีย่ ทีศ่ นู ย์ฯ
จัดท�ำไว้เรียบร้อยแล้ว หรือ ศูนย์ฯเลือกผู้ไกล่เกลี่ยตาม
ความเหมาะสมแล้ว ศูนย์ฯจะมีหนังสือสอบถามความ
ยินยอมไปยังผูไ้ กล่เกลีย่ ในการเข้าร่วมปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยในข้อพิพาทนั้น ทั้งนี้    
• ผูไ้ กล่เกลีย่ ไม่ยนิ ยอมทีจ่ ะถูกแต่งตัง้ เป็นผูไ้ กล่เกลีย่
ให้ประธานคณะท�ำงาน แจ้งให้คกู่ รณีทกุ ฝ่ายทราบ และ
จะด�ำเนินการสอบถาม ความยินยอมของผู้ไกล่เกลี่ย
ในล�ำดับรองทีค่ กู่ รณีเลือกส�ำรองไว้ เพือ่ จะได้แต่งตัง้ เป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป หรือ ด�ำเนินการจัดให้คู่กรณีเลือก
ผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยใน
ข้อพิพาทนั้น
• ผู้ไกล่เกลี่ยให้ความยินยอมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้ประธานคณะท�ำงานแจ้งให้คู่กรณีทุก
ฝ่ายทราบ ถึงจ�ำนวนผู้ไกล่เกลี่ย และผู้ไกล่เกลี่ยที่ให้
ความยินยอมในการเข้าร่วมปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูไ้ กล่เกลีย่

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

-ระยะเวลาด�ำเนินการ
5 วัน นับแต่คกู่ รณีตกลง
เลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้
-หนังสือสอบถาม
ความยินยอมการเป็น
ผู้ไกล่เกลี่ย (พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้ไกล่เกลี่ย)

2.3 การพิจารณามีคำ� สั่ง     เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยที่คู่กรณีร่วมกันตกลงแต่งตั้งตอบรับ - หนังสือแต่งตั้ง
เข้าร่วมการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูไ้ กล่เกลีย่ แล้ว ให้ประธาน ผูไ้ กล่เกลี่ย
คณะท�ำงาน จัดท�ำบันทึกเสนอนายทะเบียนเพือ่ มีหนังสือ
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

2.4 แจ้งผลและก�ำหนด
เมื่อด�ำเนินการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ประธาน
วันจัดกระบวนการ
คณะท�ำงานแจ้งผลการ แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณี
ไกล่เกลี่ย
ทุกฝ่ายและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูไ้ กล่เกลีย่ ทุกคนทราบ
พร้อมทั้งประสานผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อก�ำหนด วัน เวลา นัด
คู่กรณีทุกฝ่ายมาพร้อมกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนัดแรก

- หนังสือแจ้งผล
การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
ถึงผู้ไกล่เกลี่ยและ
คู่กรณีทุกฝ่ายภายใน
3 วันนับแต่มหี นังสือแต่ง
ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
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ขั้นตอนที่ 3
การด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

ด�ำเนินการ
ไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท

การประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ผู้ไกล่เกลี่ยเปิดประชุม(นัดแรก)

การค้นหาประเด็นข้อพิ พาท
และความต้องการที่แท้จริง

ผู้ไกล่เกลี่ยสรุปประเด็นทั้งหมด

การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งใน
ประเด็นข้อพิ พาท
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การด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

3. การด�ำเนิน
    เป็นขัน้ ตอนการด�ำเนินการไกล่เกลีย่ โดยผูท้ มี่ บี ทบาท ระยะเวลาด�ำเนินการ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส�ำคัญในขั้นตอนนี้ได้แก่ ผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องท�ำหน้าที่ 30 วัน
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับข้อพิพาทแล้วน�ำมา (ขยายได้อีก 30 วัน)
3.1 การไกล่เกลี่ย
วิเคราะห์พจิ ารณาข้อพิพาท เพือ่ ออกแบบการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท
และก�ำหนดแนวทาง การไกล่เกลี่ย โดยก�ำหนดขั้นตอน
วิธีการว่าจะไกล่เกลี่ยอย่างไร ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
2. ก�ำหนดตัวผูเ้ กีย่ วข้องในการร่วมประชุม เช่น คูก่ รณี
ตัวแทน
3. ประเมินสไตล์ บุคลิกภาพรวมถึงอ�ำนาจที่มี ของ
คู่กรณีแต่ละฝ่าย
4. ตรวจสอบความเข้าใจของคูก่ รณีเกีย่ วกับกระบวน
การไกล่เกลี่ย
5. การจัดสถานที่ไกล่เกลี่ย ก�ำหนดรูปแบบและ
แนวทางการไกล่เกลีย่ ให้เหมาะสมกับข้อพิพาทและคูก่ รณี
6. ช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวก และเสนอ
แนะคู่กรณีในการหาแนวทางยุติข้อพิพาท
3.2 การประชุม
    • วันนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นขั้นตอนการประชุม -แบบแสดงความ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การไกล่เกลีย่ ร่วมกันนัดแรก เมือ่ คูก่ รณีทกุ ฝ่ายมาพร้อม สมัครใจเข้าร่วม
(นัดแรก)
กันตามนัดประธานคณะท�ำงาน หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มีหน้าที่เชิญคูก่ รณีและ ผูท้ ี่เกีย่ วข้องเข้าสู่ห้องไกล่เกลี่ย
ที่ได้จัดเตรียมไว้ และรวบรวม เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
ของคู่กรณีทุกฝ่ายเพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต เป็นการ
เฉพาะกรณี ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท คณะท�ำงานมีหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวก
โดยให้คู่กรณีทุกฝ่ายแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย
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ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

• ผู้ไกล่เกลี่ยต้องด�ำเนินการดังนี้
1. กล่าวเปิดประชุม ต้อนรับและแนะน�ำตนเอง
2. อธิบายให้คู่กรณีทราบถึงข้อดีและประโยชน์ของ
การไกล่เกลี่ย
3. อธิบายให้คู่กรณีทราบถึงสิทธิในการคัดค้าน
ถอดถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และสิทธิในการถอนตัว
ออกจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
4. เปิดเผยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของ
ตนเอง ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูไ้ กล่เกลีย่ ให้คกู่ รณีทราบ
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วพันกับคูก่ รณีไม่วา่ ฝ่ายใดในเรือ่ ง ดังนี้
		 (1) เป็นคูห่ มัน้ หรือคูส่ มรส
		 (2) เป็นบุพการีหรือผูส้ บื สันดานไม่วา่ ชัน้ ใดๆหรือ
เป็นพีน่ อ้ งหรือลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชัน้ หรือ
เป็นญาติเกีย่ วพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชัน้
		 (3) เป็นหรือเคยเป็นผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรือ
ผูพ้ ทิ กั ษ์หรือผูแ้ ทนหรือตัวแทน
		 (4) เป็นเจ้าหนีห้ รือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือ
ลูกจ้าง
5. ตกลงกับคูก่ รณีเพือ่ ก�ำหนดกรอบระยะเวลา และ
แผนการด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
6. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาท ความ
ประสงค์ของคู่กรณีในการระงับข้อพิพาท และข้อเท็จ
จริงอื่นที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
7. อธิบายให้คกู่ รณีเข้าใจซึง่ กันและกันหรือผ่อนปรน
เข้าหากันอันน�ำไปสู่การตกลงระงับข้อพิพาทกันได้
8. แจ้งให้คู่กรณีทราบว่าต้องด�ำเนินการไกล่เกลี่ย
ต่อหน้าคู่พิพาทเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในบางสถานการณ์ อาจมีการด�ำเนินกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลับหลังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้
และผู้ไกล่เกลี่ย มีหน้าที่แจ้งการด�ำเนินกระบวนการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทนัน้ ให้คกู่ รณีทมี่ ไิ ด้เข้าร่วมทราบด้วย

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง
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ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

9. แจ้งให้คู่กรณีทราบว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยนั้น
เป็นความลับ อนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาของ
คู่กรณีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้วยก็ได้ อันได้แก่ ผูร้ อ้ งและผูถ้ กู ร้อง ผูแ้ ทนหรือ
ผู้รับมอบอ�ำนาจ หรือ บุคคลที่คู่กรณียินยอมให้เข้าร่วม
ด้วยเท่านั้น
10. ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมว่า ได้รับมอบอ�ำนาจ
มาถูกต้องและมีอ�ำนาจตัดสินใจหรือไม่
11. อธิบายให้คู่กรณีทราบและตระหนักว่าการ
ไกล่เกลีย่ เป็นวิธกี ารค้นหาทางออกด้วยการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยอิสระ

ข้อพึ งปฏิบัติของผู้ไกล่เกลี่ยที่ส�ำคัญ
• พิ จารณาว่าคูก
่ รณีฝ่ายใดควรเริม
่ ก่อน
่ ค�ำร้อง
- คู่กรณีผู้ยืน
- คู่กรณีอีกฝ่าย
- ให้คู่กรณีตกลงกันเอง

• บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ย

้ ใจ ไม่ขด
- ฟังอย่างตัง
ั จังหวะระหว่างการกล่าว
ข้อเท็จจริง
- ถามค�ำถามในกรณีที่ต้องการความชัดเจน
และ ช่วยให้เนื้อหาอยู่ในประเด็น
- ควบคุมการไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตามกติกาที่
วางไว้
- สรุปค�ำกล่าวข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่าย
ด้วยถ้อยค�ำที่เหมาะสม

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง
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ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

3.3 การค้นหาประเด็น
ขั้นตอนหลังจากที่ผู้ไกล่เกลี่ยได้กล่าวเปิดประชุม
ข้อพิพาทและ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อ
ความต้องการที่แท้จริง ก�ำหนดประเด็นข้อพิพาท โดยผู้ไกล่เกลี่ยขอให้คู่กรณี
กล่าวเปิดการเจรจาโดยให้กล่าวในหัวข้อต่อไปนี้ เช่น
ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรมีที่มา หรือเบื้องหลังอย่างไร
ผลของข้อพิพาททีก่ ระทบถึงตน ความวิตก กังวลต่อสิง่ ที่
จะเกิดขึ้น เคยพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใดแล้ว
บ้างมีข้อเสนอเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาท หรือมี
ข้อเสนอในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายอย่างไรบ้าง
สรุปได้ ดังนี้
1. ให้คู่กรณีเสนอเรื่องราวและสิ่งที่ต้องการโดยย่อ
2. กระตุ้นให้คู่กรณีทุกฝ่ายพูดและเสนอเรื่องราว
และสิ่งที่ต้องการมากที่สุด
3. เป็นผู้รวบรวมรับฟังข้อเท็จจริง และเป็นนักฟัง
จับประเด็นที่ดี
4. จ�ำแนกจุดยืนและความต้องการของแต่ละฝ่ายว่า
มีความต้องการอะไรบ้าง
3.4 สรุปประเด็นทัง้ หมด

หลังจากการค้นหาประเด็นข้อพิพาทและความ
ต้องการที่แท้จริงแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่สรุปประเด็น
ที่ได้จากคู่กรณีทุกฝ่าย โดย
ก�ำหนดประเด็นในการเจรจา
1. ก�ำหนดประเด็นที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยในเชิงบวก
และมีลักษณะเป็นกลาง
2. อาจใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยแยกแยะประเด็น เช่น
ไวท์บอร์ด หรือฟลิปชาร์จ
3. อนุญาตให้แต่ละฝ่ายเริ่มเสนอประเด็นได้ แต่ถ้า
ไม่มีใครเสนอให้ผู้ไกล่เกลี่ยก�ำหนดประเด็นเอง ๒-๓
ประเด็น จากนั้นขอให้คู่กรณีช่วยกันเพิ่มเติม
4. ให้ผู้ไกล่เกลี่ยแยกประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
เห็นพ้องต้องกัน

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง
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ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

การเสนอทางเลือก
1. ก�ำหนดให้คู่กรณีร่วมกันหาทางออกของปัญหา
2. ช่วยให้คกู่ รณีมงุ่ เน้นไปทีก่ ารแก้ปญ
ั หาในประเด็น
ที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงมากกว่าการให้ความ
ส�ำคัญกับจุดยืนของแต่ละฝ่าย
3. ช่วยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายคิดแก้ปัญหาในเชิง
สร้างสรรค์
4. ช่วยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายร่วมกันหาทางออกที่
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง
3.5 การแก้ไขปัญหาข้อ
เป็นขั้นตอนที่ผู้ไกล่เกลี่ยหยิบยกเอาประเด็นและ
ขัดแย้งในประเด็นพิพาท ทางเลือกในแต่ละประเด็นขึ้นมาประเมินหาทางออกที่
ละเรื่องตามล�ำดับ โดยขอให้คู่กรณีเน้นเจรจาที่ผล
ประโยชน์หรือความต้องการ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ ขัน้ ตอนนีอ้ าจ
มีการแยกประชุมไกล่เกลี่ย หรือผู้ไกล่เกลี่ย เป็นผู้เสนอ
ทางเลือกให้คู่กรณีพิจารณาก็ได้
1. ผูไ้ กล่เกลีย่ จะต้องสรุปประเด็นทัง้ หมด ทัง้ ประเด็น
หลัก และประเด็นย่อยว่ามีข้อพิพาทมากน้อยเพียงใด
2. ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริง
ของแต่ละฝ่ายว่าต้องการอะไร
3. ผูไ้ กล่เกลีย่ ขจัดทางเลือกทีค่ กู่ รณีรบั ไม่ได้อออกไป
4. ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้แก่
คู่กรณีโดยหาทางเลือกหลาย ๆ ทางที่มีทางเป็นไปได้
มากที่สุด ให้แก่คู่กรณี
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในแต่ละครั้งต้องมีการจัดท�ำรายงานการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททุกครั้ง ถึงข้อสรุปร่วมกันของการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเพือ่ ให้ทราบว่าคูก่ รณีทกุ ฝ่ายสามารถตกลงกันไว้
อย่างไร อาทิ การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทส�ำเร็จ การไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทไม่ส�ำเร็จ เลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปอีก
ครัง้ หรือการเลือ่ นการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทไปปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ก่อน เป็นต้น

-แบบรายงาน
การประชุม
การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทต่างๆ
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ขั้นตอนที่ 4
การสิ้นสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

สิ้นสุดการ
ไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท

คู่กรณี
ระงับข้อพิ พาทกันได้

คู่กรณีถอนตัว
จากการไกล่เกลี่ย

ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่า
การไกล่เกลี่ย
ไม่เป็นประโยชน์

จัดท�ำบันทึกข้อตกลง

รับหนังสือขอถอนตัว
และเสนอนายทะเบียน

รับหนังสือขอยุติ
และตรวจสอบ

คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ย
ลงลายมือชื่อ

พิ จารณามี ค�ำสั่ง

พิ จารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

ลงทะเบียนคุม
และจัดเก็บเป็นระบบ

แจ้งผลผู้ที่เกี่ยวข้อง

แจ้งผลผู้ที่เกี่ยวข้อง

ยุติ
การไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท
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การสิ้นสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

4.การสิน้ สุดการไกล่เกลีย่
เมือ่ คูก่ รณีสามารถหาข้อยุตริ ว่ มกันได้แล้วผูไ้ กล่เกลีย่
ข้อพิพาท
สรุปผลการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรและ
4.1 คู่กรณีระงับ
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงการระงับข้อพิพาทบันทึกข้อตกลง
ข้อพิพาทกันได้
ระงับข้อพิพาทอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.1.1 จัดท�ำบันทึก
1. ชือ่ และที่อยู่ของคู่กรณี
ข้อตกลงการระงับ
2. ข้อพิพาทตามกฎหมาย
ข้อพิพาท
3. ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
4. สาระส�ำคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เช่น การชดใช้เยียวยาความเสียหาย
เงื่อนไขที่คู่กรณี ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติระยะ
เวลาด�ำเนินการ หรือ ข้อตกลงไม่ตดิ ใจทีจ่ ะรับการชดใช้
เยียวยาความเสียหาย
ผู้ไกล่เกลี่ยอ่านบันทึกข้อตกลงให้คู่กรณีฟัง เพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของข้อความและความเข้าใจที่ตรง
กันและผูไ้ กล่เกลีย่ พร้อมด้วยคูก่ รณีลงลายมือชือ่ รับรอง
ในบันทึกข้อตกลง และให้ประธานคณะท�ำงานหรือบุคคล
ที่นายทะเบียนมอบหมายด�ำเนินการส่งบันทึกข้อตกลง
ระงับข้อพิพาท ต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4.1.2 คู่กรณีและ
เมื่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการ
ผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อ ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของศูนย์ฯ ได้ดำ� เนินการตามกฎหมาย
ในบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท และออกหนังสือรับรอง
ให้แล้ว ให้ขอ้ ตกลงระงับข้อพิพาทนัน้ บังคับกันได้ หรือ
ให้สิทธินำ� คดีอาญามาฟ้องระงับ
ประธานคณะท�ำงาน จะน�ำบันทึกข้อตกลงการระงับ
ข้อพิพาทส่งมอบให้คู่กรณีทุกฝ่ายยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง
ฉบับและศูนย์ฯ ยึดถือไว้หนึ่งฉบับ
ศูนย์ฯ น�ำบันทึกข้อตกลงที่คู่กรณีไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทกันแล้วนั้น จัดเก็บเข้าสารบบเรื่องเสร็จ

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

- แบบฟอร์มบันทึก
ข้อตกลง
-หนังสือแจ้งผล
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

4.1.3 ลงทะเบียนคุม และ พร้อมท�ำบันทึก รายงานนายทะเบียน พร้อมทัง้ มีหนังสือ -แบบสอบถาม
จัดเก็บเป็นระบบ
แจ้งผลการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ความพึงพอใจ
กับข้อพิพาทอันอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการสอบสวนหรือ
ระหว่างพิจารณาคดี
     อีกทั้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย
4.2 คู่กรณีถอนตัว
จากการไกล่เกลี่ย
4.2.1 รับหนังสือ
ขอถอนตัวและเสนอ
นายทะเบียน
4.2.2 พิจารณามีคำ� สัง่ และ

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง - แบบค�ำร้องขอถอนตัว
มีสทิ ธิขอถอนตัวจากการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทโดยท�ำเป็น - แบบรายงานการประชุม
หนังสือแจ้งต่อ ผู้ไกล่เกลี่ยได้
การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทต่างๆ
เมือ่ คูก่ รณียนื่ หนังสือขอถอนตัวออกจากกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ให้ประธานคณะท�ำงาน
รับหนังสือขอถอนตัวแล้วจัดท�ำรายงานเสนอนายทะเบียน
เพื่อมีคำ� สั่งพิจารณาต่อไป
เมือ่ นายทะเบียน มีคำ� สัง่ ประการใดแล้ว ให้ประธาน
คณะท�ำงาน แจ้งผลให้คู่กรณีทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องและผูไ้ กล่เกลีย่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ

4.2.3 แจ้งผลผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่ากระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทสิน้ สุด
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ลง นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนมีค�ำสั่ง เว้นแต่คู่กรณี
ประสงค์ จะด�ำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อ
ไปให้คู่กรณีตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป
4.3 ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่า
การไกล่เกลี่ย
ไม่เป็นประโยชน์
4.3.1 รับหนังสือขอยุติ
และตรวจสอบ
4.3.2 พิจารณาอนุมัติ
ไม่อนุมัติ

เมื่อนายทะเบียนมีค�ำสั่ง ให้ประธานคณะท�ำงาน
ด�ำเนินการแจ้งผลให้คกู่ รณีทกุ ฝ่ายและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
และผู้ไกล่เกลี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่ากระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทสิน้ สุดลง
นับตัง้ แต่วนั ทีน่ ายทะเบียน มีคำ� สัง่ เว้นแต่คกู่ รณีประสงค์
จะด�ำเนินกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทต่อไปให้คกู่ รณี
ตกลง แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

- แบบขอยุติ
การไกล่เกลี่ย
- แบบรายงาน
การประชุม
การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทต่างๆ
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ขั้นตอนที่ 5 การออกหนังสือรับรอง
การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาทภาคประชาชน
จัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ที่คู่กรณีตกลงร่วมกัน

แจ้งผล

ส่งให้
ไม่รับรอง
บันทึกข้อตกลง

ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน/
ไม่เป็นไปตาม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตรวจสอบ

ถูกต้อง/ครบถ้วน/
เป็นไปตามกฎหมาย

ออกหนังสือรับรอง

แจ้งผลไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ
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การออกหนังสือรับรองบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิ พาท
ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

5. การรับรองบันทึก
ข้อตกลง

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

ที่มาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บันทึกข้อตกลงที่
มาตรา 69 วรรคสอง ก�ำหนดให้ ในกรณีที่กรมคุ้มครอง คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ย
สิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ ลงลายมือชื่อ
5.1 ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนในเรือ่ งใดได้ด�ำเนิน
ข้อพิพาทภาคประชาชน การตามพระราชบัญญัตินี้ และออกหนังสือรับรองให้
ส่งบันทึกข้อตกลงให้
แล้ว ให้ข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นบังคับกันได้หรือให้
กรมคุ้มครองสิทธิ
สิทธิน�ำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามพระราชบัญญัตินี้    
และเสรีภาพรับรอง
การออกหนังสือรับรอง ให้ประธานคณะท�ำงานของ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หรือบุคคลที่
นายทะเบียนมอบหมายด�ำเนินการส่งบันทึกข้อตกลง
ระงับข้อพิพาท มายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อให้พิจารณารับรองข้อตกลงระงับข้อพิพาท  
• ศูนย์ฯ ในส่วนกลาง คือ เขตกรุงเทพมหานคร
ให้ส่งถึงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่าน
กองส่งเสริมการระงับ ข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
• ศูนย์ฯ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งถึงพนักงาน
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพประจ�ำส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด
ทีศ่ นู ย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนนัน้ ตัง้ อยูใ่ นเขต
อ�ำนาจเพือ่ น�ำเสนอนายทะเบียนหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอ�ำนาจ
พิจารณาต่อไปซึง่ สามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นที่ นายทะเบียนก�ำหนด

5.2 ตรวจสอบรายละเอียด
เมือ่ เจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายได้รบั บันทึกข้อตกลง
ของบันทึกข้อตกลงระงับ ระงับข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ในเรื่องที่ท�ำการ
ข้อพาท
ไกล่เกลีย่ ส�ำเร็จแล้ว ให้พจิ ารณาว่าการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของ

68

คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

ขั้นตอน
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5. การรับรองบันทึก
ข้อตกลง

ค�ำอธิบาย

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนในเรือ่ งทีส่ ง่ มาได้ บันทึกข้อตกลงที่
ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ย
หรือไม่ โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้
ลงลายมือชื่อ
(1) ต้องตรวจสอบรายชือ่ และทีอ่ ยูข่ องคูก่ รณีทงั้ สอง
ฝ่าย ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับทีไ่ ด้ยนื่ ค�ำร้องขอไกล่เกลีย่
ไว้หรือไม่ หรือเป็นบุคคลได้รับมอบอ�ำนาจมาอย่างถูก
ต้องหรือไม่ ซึง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องขอตรวจหรือเรียกดูเอกสาร
มอบอ�ำนาจตามกฎหมายด้วยทุกครัง้ ทีม่ กี ารด�ำเนินการ
ไกล่เกลี่ย โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่ชั้นยื่นค�ำร้องขอ
ไกล่เกลี่ยของคู่กรณี  หรือในวันที่มีการจัดกระบวนการ
ไกล่เกลีย่ เนือ่ งจากอาจมีบคุ คลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เข้าร่วม
ไกล่เกลีย่ แทน เมือ่ ถึงก�ำหนดนัดเพราะเรือ่ งอ�ำนาจและ
ความสามารถของผูเ้ ข้าไกล่เกลีย่ มีผลทางกฎหมายทีอ่ าจ
ถูกศาลปฏิเสธ  หรือคูก่ รณีใช้กล่าวอ้างถึงความบกพร่อง
ในเรือ่ งความสามารถทีจ่ ะเข้าท�ำข้อตกลงระงับข้อพิพาท  
ได้ หากต้องพิสูจน์กันในชั้นไต่สวนของศาล
(2) ต้องตรวจสอบข้อพิพาทหรือข้อหาตามกฎหมาย
เช่น ประเภทคดีแพ่ง คดีอาญา หรือความผิดที่ถูกกล่าว
หาว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือประเด็นเดียวกันกับเนื้อหา
ทีไ่ ด้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทนัน้ หรือไม่รวม
ทัง้ ต้องตรวจสอบมูลเหตุทมี่ าของข้อพิพาท ว่ามีลกั ษณะ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือไม่เป็นการพ้นวิสัย
หรือไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือไม่     
(3) ต้องตรวจสอบเอกสารแสดงถึงความสมัครใจเข้า
ร่วมไกล่เกลี่ย เช่น หนังสือหรือใบตอบรับเข้าร่วม
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ถ้ามี) หรือบันทึกการขอเข้าร่วม
ไกล่เกลีย่ ด้วยความสมัครใจ และ ในบันทึกข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทนี้ จะต้องปรากฏถ้อยค�ำทีแ่ สดงถึงความสมัคร
ใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันจัดท�ำบันทึกนี้
โดยไม่มฝี า่ ยใดฝ่ายหนึง่ ถูกบังคับ ขูเ่ ข็ญ หลอกลวง หรือ
มีการฉ้อฉลหรือกระท�ำการโดยมิชอบด้วยประการใด
ในการจัดท�ำบันทึกดังกล่าว
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ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย

ระยะเวลา/
เอกสารอ้างอิง

(4) ต้องตรวจถ้อยค�ำเนื้อหาในบันทึกข้อตกลง
ในสาระส�ำคัญ เช่น การชดใช้เยียวยาค่าเสียหายมีหรือไม่
จ�ำนวนเท่าใด ก�ำหนดระยะนัดจ่ายชดใช้กันเมื่อใด
ด้วยวิธกี ารใดเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดให้ปฏิบตั ิ หรืองดเว้นการ
ปฏิบัติ ต้องระบุให้ชดั เจน ระยะเวลาด�ำเนินการ หรือ
แม้แ ต่ห ากคู่ก รณีไม่ติด ใจที่จ ะรับ การชดใช้เยีย วยา
ความเสียหาย ก็ให้จดบันทึกไว้ในข้อตกลง อย่างชัดแจ้งด้วย
5.3 การออกหนังสือ
รับรอง

ภายหลังจากเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายได้ดำ� เนินการ
ตรวจรูปแบบของบันทึกข้อตกลง และการตรวจ
ข้อกฎหมายของเรือ่ งทีพ่ พิ าทกัน ว่าเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือไม่เรียบร้อยแล้ว
• กรณีเห็นว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ให้เสนอเรือ่ งต่อ
ผู้มีอ�ำนาจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพิจารณา
สั่งรับรอง และออกหนังสือรับรองให้
• กรณีเห็นว่าบันทึกข้อตกลงมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์และ ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทให้เสนอเรือ่ งต่อผูม้ อี ำ� นาจของกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพพิจารณาสั่งไม่รับรอง

- หนังสือรับรองบันทึก
ข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาท
- หนังสือแจ้งผล
การรับรอง

5.4 แจ้งผลการพิจารณา

เมือ่ ผูม้ อี ำ� นาจของกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มี
ค�ำสัง่ รับรอง หรือไม่รบั รองบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ในเรือ่ งทีส่ ง่ มาให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังศูนย์ฯเพือ่ ทราบ
ภายใน 7 วัน

บันทึกแจ้งผล
การพิจารณา
ระยะเวลาด�ำเนินการ
7 วัน

ส่วนที่ 4

การบังคับข้อตกลง
ระงับข้อพิ พาท

READ MORE
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ส่วนที่ 4

การบังคับข้อตกลงระงับข้อพิ พาท
แผนภูมิ 10 แผนผังขั้นตอนการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิ พาทกรณีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน

คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้อง

ยื่นค�ำร้องขอต่อศาล
พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิ พาทที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับรองแล้ว
ยื่นต่อศาลที่มีการท�ำข้อตกลงระงับข้อพิ พาทในเขตศาล
ยื่นต่อศาลที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตศาล
ยื่นต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจพิ จารณาพิ พากษาข้อพิ พาทซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ย

ร้องขอภายใน 3 ปี
นับแต่วันที่
อาจบังคับตาม
ข้อตกลงระงับข้อพิ พาทได้

เสียค่าขึ้นศาลในอัตราเดียวกับค�ำร้องขอให้บังคับตามค�ำชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการในประเทศ
ศาลตรวจค�ำร้อง

ตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง

ตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง

ส่งส�ำเนาค�ำร้อง
ขอให้คู่กรณีอีกฝ่ายท�ำค�ำคัดค้าน

ส่งคืน ให้แก้ไข
ภายในเวลาที่ศาลก�ำหนด

เป็นหนังสือ ภายใน 15 วัน
ให้ศาลก�ำหนดวันนัดไต่สวนโดยเร็ว
แต่ต้องไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่
ศาลมีค�ำสั่งรับค�ำร้องขอ

แก้ไขภายในเวลา
ที่ศาลก�ำหนด

ไม่แก้ไขภายในเวลา
ที่ศาลก�ำหนด

ศาลมีค�ำสั่ง
บังคับตามข้อตกลง

ไม่รับค�ำร้องขอ

อ้างอิง :

ส�ำนักส่งเสริมตุลาการ, คู่มือปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบส�ำนักศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
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4.1 ขั้นตอนการยื่นค�ำขอบังคับ
ตามบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิ พาท
(ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน)
กรณีข้อพิพาททางแพ่ง ในกรณีของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในหมวด 5 ได้บัญญัติถึงผลเมื่อ
การไกล่เกลีย่ ได้กระท�ำลงเป็นผลส�ำเร็จในมาตรา 69 วรรคสอง ว่า “ในกรณีทกี่ รมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
เห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในเรื่องใดได้ด�ำเนินการตาม
พระราชบัญญัตนิ แี้ ละออกหนังสือรับรองให้แล้ว ให้ขอ้ ตกลงระงับข้อพิพาททางแพ่งนัน้ บังคับกันได้
กรณีข้อพิพาททางอาญา ในกรณีของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในหมวด 5 ได้บัญญัติถึงผลเมื่อ
การไกล่เกลี่ยได้กระท�ำลงเป็นผลส�ำเร็จในมาตรา 69 วรรคสอง ว่า “ในกรณีที่กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชนในเรือ่ งใดได้ดำ� เนินการ
ตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละออกหนังสือรับรองให้แล้ว ให้สิทธิน�ำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามพระราช
บัญญัตินี้ โดยแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลทราบโดย
ให้ส่งส�ำเนาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปด้วย
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องยื่นค�ำร้องขอต่อศาลให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
การร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท ให้ยื่นค�ำร้องขอต่อศาลที่มี การท�ำ
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทในเขตศาล หรือศาลทีค่ กู่ รณีฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตศาลหรือศาลที่
มีเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึง่ ได้มกี ารไกล่เกลีย่ นัน้ ภายในสามปีนบั แต่วนั ที่ อาจบังคับตาม
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้
ผูร้ อ้ งต้องยืน่ ค�ำร้องขอพร้อมกับต้นฉบับบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หรือส�ำเนาที่รับรองถูกต้องของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
และหนังสือรับรองการไกล่เกลี่ยที่ออกโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผูร้ อ้ งเสียค่าขึน้ ศาลอัตราเดียวกับค�ำร้องขอให้ศาลบังคับตามค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการในประเทศ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ทุนทรัพย์ไม่เกินห้าสิบล้านบาทเสียอัตราร้อยละ 0.5
ของจ�ำนวนที่ร้องขอให้ศาลบังคับแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท)
ขั้นตอนที่ 2 ศาลตรวจค�ำร้องขอ
ศาลมีอำ� นาจตรวจค�ำร้องขอว่าเป็นการขอให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาททางแพ่งซึ่งเป็นผล
มาจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. 2562 เมือ่ ตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้สง่ ส�ำเนาค�ำร้องขอให้คกู่ รณีอกี ฝ่ายท�ำค�ำคัดค้านเป็นหนังสือ
ยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวัน

73

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาของศาล
ศาลก�ำหนดวันนัดไต่สวนค�ำร้องขอโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค�ำสั่งรับค�ำ
ร้องขอในการไต่สวนค�ำร้องขอ ให้ศาลมีคำ� สั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ขั้นตอนที่ 4 ศาลมีค�ำสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ศาลมีคำ� สั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท เว้นแต่ความปรากฏแก่ศาล หรือคู่กรณีซึ่งถูกบังคับ
ตามข้อตกลงนั้นพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า
(1) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถที่จะเข้าท�ำข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(2) มูลเหตุแห่งข้อพิพาทหรือข้อตกลงระงับข้อพิพาทมีลกั ษณะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(3) ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกิดจากกลฉ้อฉล บังคับ ขูเ่ ข็ญ หรือกระท�ำการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ
(4) เหตุเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูไ้ กล่เกลีย่ ตามมาตรา 24 ทีม่ ผี ลต่อการท�ำบันทึกข้อตกลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลยุติธรรม เมื่อศาลตรวจและรับค�ำร้องขอแล้ว ก็จะด�ำเนินกระบวน
พิจารณาต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งกล่าวพอเป็นสังเขปได้ว่า ศาลจะมีค�ำสั่ง
ให้นัดไต่สวนค�ำร้องก�ำหนดวันนัดไต่สวนค�ำร้อง และส่งส�ำเนาค�ำร้องขอให้แก่คู่กรณีอีกฝ่าย โดยสั่งให้
คู่กรณีอีกฝ่ายยื่นค�ำคัดค้านเข้ามาตามระยะเวลาที่กำ� หนด กรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายยื่นค�ำคัดค้านและศาล
มีค�ำสั่งรับเป็นค�ำคัดค้านแล้ว คู่กรณีฝ่ายยื่นค�ำร้องขอจะต้องน�ำพยานหลักฐานมาสืบในวันนัดไต่สวน
ค�ำร้อง และคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ ต้องน�ำพยานหลักฐานมาสืบในวันนัดสืบพยานตามค�ำคัดค้าน เพือ่ พิสจู น์
ว่าข้อเท็จจริงตามทีต่ นอ้างในค�ำร้องหรือค�ำคัดค้านนัน้ เป็นความจริงและมีนำ�้ หนักน่าเชือ่ ถือมากกว่าอีก
ฝ่ายหนึ่ง เมื่อทั้งสองฝ่ายสืบพยานเสร็จสิ้นแล้วศาลจึงมีคำ� สั่งชี้ขาดตัดสินคดี
หน้าที่ของคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้อง เมื่อคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลง
คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องนั้นมีภาระการพิสูจน์ คือ ต้องมีพยานบุคคลและพยานเอกสารหรือพยานวัตถุมา
น�ำสืบเสนอต่อศาลเป็นต้นว่า พยานมีตัวคู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยหรือนายทะเบียนมาเบิกความต่อศาล
ว่า มีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่กรณีพิพาทได้สมัครใจเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นในหน่วยงานซึ่งด�ำเนินการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท และได้มกี ารด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ตามขัน้ ตอนของกระบวนการโดยชอบ แล้วได้ขอ้ ตกลง
ตามบันทึกข้อตกลงโดยส่งบันทึกข้อตกลงเป็นพยาน เป็นต้น โดยฝ่ายผู้คัดค้านก็ต้องน�ำสืบพยาน
หลักฐานเพือ่ หักล้างหรือท�ำลายน�ำ้ หนักพยานหลักฐานของคูก่ รณีฝา่ ยทีเ่ รียกร้องให้รบั ฟังไม่ได้ และศาล
ควรรับฟังข้อเท็จจริงฝ่ายตนอย่างไร
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คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

4.2 การอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลเกี่ยวกับข้อตกลง
ระงับข้อพิ พาท
เมื่อศาลได้มีคำ� สั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท เว้นแต่ความปรากฏแก่ศาล หรือคู่กรณีซึ่งถูก
บังคับตามข้อตกลงนัน้ พิสจู น์ให้เห็นว่า ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 33 (1) – (4) แล้ว ห้ามมิให้อทุ ธรณ์คำ� สัง่
ดังกล่าว เว้นแต่
(1) ศาลมีค�ำสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(2) ศาลมีค�ำสั่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(3) ศาลมีค�ำสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
บทบัญญัติมาตรา 33 อธิบายได้ว่า
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง บัญญัติเป็นหลักว่า ถ้าศาลไต่สวนค�ำร้องแล้วได้ความตามค�ำร้อง ก็ให้ศาล
มีค�ำสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท แต่ก็มีข้อยกเว้นให้มีค�ำสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงได้ถ้าคู่กรณี
ฝ่ายที่ถูกเรียกร้องน�ำพยานหลักฐานมาสืบพิสูจน์ได้ความ 4 ประการ คือ
(1) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถที่จะเข้าท�ำข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทการเป็นผู้บกพร่องในความสามารถ หมายถึง การที่บุคคลนั้นมีสถานะเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความ
สามารถคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือบุคคลล้มละลาย บุคคลเหล่านี้กฎหมายจ�ำกัดสิทธิ
ในการท�ำสัญญาหรือข้อตกลงทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นเอง โดยหาก
บุคคลเหล่านั้นเข้าท�ำสัญญาหรือข้อตกลงใดสัญญาหรือข้อตกลงนั้นจะไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เช่น
มีผลเป็นโมฆียะ บุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องอาจบอกล้างให้สัญญาหรือข้อตกลงมีผลเป็นโมฆะได้
การที่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องยื่นค�ำคัดค้านค�ำร้องขอก็เท่ากับบอกล้างข้อตกลงนั่นเอง ซึ่งหากคู่กรณี
ฝ่ายที่ถูกเรียกร้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นได้ ข้อตกลงก็เป็นโมฆะ ศาลบังคับให้ตามข้อตกลงนั้นไม่ได้
(2) มูลเหตุแห่งข้อพิพาทหรือข้อตกลงระงับข้อพิพาทมีลักษณะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มูลเหตุแห่งข้อพิพาท คือ ต้นเหตุทที่ ำ� ให้เกิดข้อพิพาท หรือข้อตกลงระงับข้อพิพาท คือ ผลของการด�ำเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อตกลง ซึ่งหากลักษณะของมูลเหตุแห่งข้อพิพาทหรือ
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเข้าเหตุประการหนึ่งประการใดใน 3 ประการดังกล่าว คือ ต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย หรือเป็น การพ้นวิสยั หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อตกลงนั้นก็มีผลเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ศาลจึงรับบังคับตามข้อตกลงนั้นไม่ได้
(3) ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกิดจากกลฉ้อฉล บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระท�ำการโดยมิชอบด้วย
ประการใดๆ กรณีนี้ในการท�ำสัญญาหรือข้อตกลง มีหลักอยู่ว่าคู่กรณีต้องสมัครใจเข้าท�ำสัญญาหรือ
ข้อตกลง ซึ่งหมายความว่าคู่กรณีเข้าท�ำสัญญาหรือข้อตกลงโดยการแสดงเจตนาโดยไม่บกพร่องนั่นเอง
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ถ้าการแสดงเจตนาบกพร่อง เช่น ถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขูบ่ งั คับ มีผลให้สญั ญาหรือข้อตกลงเป็นโมฆียะได้
ดังนัน้ หากคูก่ รณีฝา่ ยทีถ่ กู เรียกร้องยืน่ ค�ำคัดค้านค�ำร้องขอจะเท่ากับบอกล้างข้อตกลงนัน่ เอง ซึง่ หาก
คูก่ รณีฝา่ ยทีถ่ กู เรียกร้องพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงนัน้ ได้ ข้อตกลงก็เป็นโมฆะ ศาลบังคับให้ตามข้อตกลงนัน้ ไม่ได้
อนึ่ง ในข้อนี้มาตรา 33 มีบทบัญญัติเปิดช่องทางที่เป็นเหตุให้คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องจะพิสูจน์
ให้ศาลมีค�ำสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงได้อย่างกว้างๆ ไม่ระบุเหตุเฉพาะเจาะจง คือ เหตุที่ข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทเกิดจากการกระท�ำการโดยมิชอบด้วยประการใดๆ คือ
(4) มีเหตุเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา 24 ที่มีผลต่อการท�ำบันทึกข้อตกลงอย่างมี
นัยส�ำคัญ เหตุเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา 24 คือ เหตุที่ปรากฏภายหลัง การท�ำบันทึก
ข้อตกลงตามมาตรา 30 แล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยมิได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความ
เป็นกลางหรือความเป็นอิสระของผูไ้ กล่เกลีย่ หรือการแต่งตัง้ ผูไ้ กล่เกลีย่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ มาตรา
24 เองบัญญัติว่าถ้ามีเหตุดังกล่าวจะไม่เป็นการตัดสิทธิคู่กรณีในการพิสูจน์เพื่อให้ศาลมีค�ำสั่งไม่บังคับ
ตามข้อตกลงได้
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มีบทบัญญัติเรื่องการบังคับตามข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทอยู่ในส่วนที่ 2 มาตรา 32 และมาตรา 33 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะ แต่กระบวนการบังคับตาม
ข้อตกลงได้ใช้วธิ กี ารทางศาล ดังนัน้ บทบัญญัตเิ ฉพาะดังกล่าวจึงไม่เพียงพอต่อการบังคับคดีในทางปฏิบตั ิ
จึงมีมาตรา 34 บัญญัติให้ประธานศาลฎีกามีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดในเรื่องการยื่นค�ำร้องขอและการ
บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา 32 และมาตรา 33 เป็นแนวปฏิบัติของศาลในการปฏิบัติ
ตามสองมาตราดังกล่าวทั้งในเรื่องการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนี้ หากข้อเท็จจริงใดหรือ
วิธกี ารปฏิบตั ใิ ดทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทฯ ไม่มบี ญ
ั ญัตบิ งั คับไว้ ก็ให้นำ� เอาบทบัญญัตใิ น
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนี้
“มาตรา 34 ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา มีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนด
ในเรือ่ งการยืน่ ค�ำร้องขอและการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา 32 และการมีคำ� สัง่ ตาม
มาตรา 33 ทั้งนี้นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้น�ำบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ดังนั้น วิธีการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท นอกจากจะพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทฯ มาตรา 32 และมาตรา 33 แล้ว ยังต้องพิจารณาข้อก�ำหนดของประธานศาลฎีกา
ในเรือ่ งการยืน่ ค�ำร้องขอและการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทด้วย นอกจากนี้ หากบทบัญญัตติ าม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ บังคับไปไม่ถึงข้อเท็จจริงใดหรือวิธีการปฏิบัติใด ก็ให้น�ำเอา
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ 5

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
่ ทีจ
่ ำ� เป็น
และค่าใช้จา่ ยอืน
ในการด�ำเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

READ MORE
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ส่วนที่ 5

่
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ำ� เป็นในการด�ำเนินการไกล่เกลีย
่
ทีจ
ข้อพิพาท
แผนภูมิที่ 11 การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็น

ผู้ไกล่เกลี่ย
่ ค�ำขอเบิกค่าตอบแทน
ยืน
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเบิก

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
หรือ หน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

รับค�ำขอและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
แบบค�ำขอเบิกค่าตอบแทนฯ
และความถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ กคส. หรือ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนที่ 1
ยื่นแบบค�ำขอเบิก
ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบ
และจัดท�ำความเห็น

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน
แจ้งผู้ขอเบิก
แก้ไข/ยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ภายใน 15 วัน
นับแต่วันยื่นค�ำขอเบิก

ถูกต้อง/ครบถ้วน
- รับแบบค�ำขอเบิก
- บันทึกข้อมูลในทะเบียนขอเบิก
ค่าตอบแทนฯ
- เสนอผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 3
พิ จารณาอนุมัติ
เบิกค่าตอบแทนฯ

อนุมัติ
ค่าตอบแทนฯ

อธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
หรือ ผู้ท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
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ขั้นตอนที่ 4
แจ้งผลการพิ จารณา
- แจ้งผลพิ จารณาต่อผู้ยื่นฯ
- ส่งค�ำขอเบิกค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ
ให้ฝ่ายการเงินด�ำเนินการเบิกจ่าย

จนท. กคส.
หรือ จนท.หน่วยงาน
ที่ได้รับรับมอบหมาย

- ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ที่ขอเบิกจ่าย
- เสนอผู้มีอ�ำนาจอนุมัติเบิกจ่าย

จนท. การเงิน กคส.
หรือ จนท.หน่วยงาน
ที่ได้รับรับมอบหมาย

อนุมัติเบิกจ่าย

อธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ หรือ
ผู้ที่ได้รับรับมอบหมาย

ขั้นตอนที่ 5
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 6
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
จ่ายเงินค่าตอบแทน
- รับด้วยตัวเอง
- โอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร
ของผู้ไกล่เกลี่ย
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การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย
ขั้นตอน/กระบวนการ

รายละเอียด/ค�ำอธิบาย

1) ยื่นแบบค�ำขอเบิก        ผูไ้ กล่เกลีย่ ฯ ยืน่ แบบค�ำขอเบิกค่าตอบแทนฯ (ตามระเบียบทีฯ่ ก�ำหนด)
ค่าตอบแทนฯ
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก
(1) ส�ำเนาหนังสือแต่งตัง้ ผูไ้ กล่เกลีย่ ตามแบบทีก่ ำ� หนด
(2) ส�ำเนาบันทึกข้อตกลงไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีไ่ ด้รบั การรับรอง จากกรมคุม้ ครอง
สิทธิ พร้อมส�ำเนาบันทึกรายงานการไกล่เกลีย่ ในแต่ละครัง้
(3) ส�ำเนารายงานการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ขอเบิกค่าตอบแทน
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
(4) ใบเสร็จ/ใบส�ำคัญรับเงิน (ฉบับจริง) ของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการเดิน
ทางไปปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ไู้ กล่เกลีย่ กรณีผไู้ กล่เกลีย่ เดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ไู้ กล่เกลีย่
ตามพระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562
(5) ส�ำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรณีหน่วยงานซึง่ ด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
จ่ายด้วยวิธกี าร โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูไ้ กล่เกลีย่
ทั้งนี้ ให้ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนฯ ยื่นแบบค�ำขอเบิกพร้อมเอกสารข้างต้นต่อ
เจ้าหน้าทีก่ รมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ หรือเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2) ตรวจสอบแบบ
เจ้าหน้าทีก่ รมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ หรือเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีไ่ ด้รบั
ค�ำขอเบิกค่าตอบแทนฯ มอบหมาย รับค�ำขอและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีก่ รอกในแบบขอเบิก
และจัดท�ำความเห็น ค่าตอบแทนฯ  พร้อมทัง้ ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารแนบค�ำขอเบิกค่าตอบแทนฯ
กรณี “ครบถ้วนถูกต้อง” ให้รบั ค�ำขอและบันทึกข้อมูลในระบบ หรือสมุดคุมเลข
ทีค่ ำ� ขอเบิก แล้วจัดท�ำความเห็นเสนอผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั เิ บิกค่าตอบแทนฯ ต่อไป
กรณี “ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง” ให้แจ้งผูย้ นื่ ฯ ด�ำเนินการแก้ไขหรือยืน่ เอกสาร
เพิม่ เติมภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ยืน่ ค�ำขอเบิก หากผูย้ นื่ ค�ำขอ ไม่ประสงค์สง่ เอกสาร
เพิม่ เติม เจ้าหน้าทีข่ อสงวนสิทธิพจิ ารณา ค�ำขอตามระเบียบ
3) การพิจารณาอนุมัติ
อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ (นายทะเบียน) หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
เบิกค่าตอบแทน
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้เบิกค่าตอบแทนฯ แก่คำ� ขอเบิกทีไ่ ด้ตรวจสอบแล้วเสร็จว่ามีสทิ ธิ
ได้รบั ค่าตอบแทนฯ ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
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ขั้นตอน/กระบวนการ

รายละเอียด/ค�ำอธิบาย

4) แจ้งผลการพิจารณา

เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย แจ้งผลพิจารณาให้กับผู้ยื่นฯ ทราบ และด�ำเนินการส่งค�ำขอที่ได้รับ
อนุมัติแล้วให้ฝ่ายการเงินกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อด�ำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

5) ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
เบิกเงิน และจัดท�ำความเห็นเสนอต่ออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือ
ผูท้ รี่ บั มอบหมาย หรือหัวหน้าส่วนราชการ (หน่วยงานเบิกจ่าย) หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบ
หมาย พิจารณาสั่งอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอเบิกค่าตอบแทนฯ

6) จ่ายค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย จ่ายค่าตอบแทนฯ ให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอเบิกที่ได้รับการอนุมัติ (รับด้วย
ตนเอง/โอนเข้าบัญชี)

หมายเหตุ:

การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของผูไ้ กล่เกลีย่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนกับกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ต้องด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ทางแพ่ง และทางอาญา ตามพระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้ หากด�ำเนินการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทนอกเหนือทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ เมือ่ ไม่สามารถด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ได้ จึงท�ำให้ผไู้ กล่เกลีย่ ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน
และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นของผูไ้ กล่เกลีย่ ได้

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย

เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ย่อมมี
สิทธิที่จะเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นได้ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำ� เป็นในการด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก�ำหนด
ข้อสังเกต การจ่ายค่าตอบแทนนั้นเป็นการจ่ายตามรายเรื่องไม่ใช่รายบุคคล ดังนั้น ถ้ามีการใช้
ผูไ้ กล่เกลีย่ ทีข่ นึ้ ทะเบียนหลายคน ให้แต่ละคนมีสทิ ธิทจี่ ะเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ได้ตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมฯ โดยให้ผู้ไกล่เกลี่ยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ด�ำเนินการตามแบบที่
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก�ำหนด มีขั้นตอนในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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1) เสนอแบบฟอร์มค�ำขอเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นให้ผไู้ กล่เกลีย่ ลงลายมือชือ่ และ
กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละคดี
• ในกรณีทขี่ อเบิกค่าตอบแทน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น คดีเดียว ให้ใช้แบบค�ำขอเบิกค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย แบบที่ 1 (ตัวอย่างแบบค�ำขอแบบที่ 1)
• ส�ำหรับกรณีทขี่ อเบิกค่าตอบแทนหลายคดีรวมกันในคราวเดียว ให้ใช้แบบค�ำขอเบิกค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย แบบที่ 2 (ตัวอย่างแบบค�ำขอที่ 2)
2) ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จัดส่งแบบรายงาน การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็น ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนมายังกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการเบิกจ่าย พร้อมต้นฉบับแบบค�ำขอเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย
อืน่ ของผูไ้ กล่เกลีย่ (ตัวอย่าง แบบรายงานการใช้จา่ ยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ของผูไ้ กล่เกลีย่ )
ค�ำแนะน�ำในการเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ไกล่เกลี่ย

1. ผู้ตรวจสอบ เวลาการปฏิบัติงานของผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นประธานคณะท�ำงานบริหารประจ�ำ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หรือคณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชนที่ได้รับมอบหมาย เท่านั้น
2. ผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติสั่งจ่าย ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นฯ แก่ผู้ไกล่เกลี่ย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงฯ ได้แก่ นายทะเบียน
(นายทะเบียน หมายถึง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
ในกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผไู้ กล่เกลีย่ เกินกว่าเรือ่ งละ 1,000 บาท ให้นายทะเบียน
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติสั่งจ่าย ตามระเบียบกระทรวงฯ
(นายทะเบียน หมายถึง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
3. ผู้ที่สามารถเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ของผู้ไกล่เกลี่ยตามระเบียบกระทรวงฯ ต้องเป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเท่านั้น
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แบบรายงานการใช้จ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ไกล่เกลี่ย
ศูนย์ไกล่เกลีย่ .............................................(ชื่อหน่วยงานซึ่งดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)
ประจาเดือน.................................พ.ศ.................................
ลาดับที่
คาร้อง
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่าย รวม หมายเหตุ
หมายเลขที่ เบิก ๑,๐๐๐ บาท เบิก ๑,๐๐๐ บาท
อื่น
ขึ้นไป*

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ลงชื่อ.......................................(ผู้รายงาน)
ตาแหน่ง...................................................
โทร. ........................................................
* กรณีเบิกค่าตอบแทนเกิน ๑,๐๐๐ บาท/ข้อพิพาท กรุณาแนบสาเนาแบบคาขอเบิกค่าตอบแทนทุกครั้ง

85

ส่วนที่ 6

การรายงานผล
การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
และการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท

READ MORE
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6.1 การรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
6.1.1 ที่มาของการรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
เมื่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้นายทะเบียนทราบด้วย เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลดังกล่าว คณะท�ำงานจะเสนอแบบฟอร์ม
รายงานการประชุมให้ผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อ ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่เสร็จสิ้นในนัดเดียว
คณะท�ำงานจะเสนอแบบฟอร์มรายงานการประชุมให้ผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อโดยก�ำหนดนัดไกล่เกลี่ย
ครั้งต่อไปด้วย ในรายงานการประชุมดังกล่าวจะไม่มีการบันทึกข้อเท็จจริงที่ได้ระหว่างการไกล่เกลี่ย
หากผู้ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส�ำเร็จ คู่กรณีจะท�ำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท คณะท�ำงาน
ต้องส่งเรื่องให้นายทะเบียนทราบ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ตามที่สำ� นักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่ ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ.... กระทรวงยุติธรรมควรจัดท�ำคู่มือเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์ด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ให้ทราบถึง กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เกิดขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมทั้งทราบ
ถึงขั้นตอน วิธีการ และทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยฉบับนี้ กระทรวงยุติธรรมควรด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของรายชื่อ
ผู้ไกล่เกลี่ย จ�ำนวนคดีที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จของการไกลเกลี่ย ทุนทรัพย์
ในการไกลเกลี่ย โดยจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คณะท�ำงานมีหน้าที่เก็บสถิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วรายงานให้นายทะเบียนทราบ ภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไป โดยน�ำส่งรายงานไปยังพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่ รวบรวมข้อมูล
รายงานให้นายทะเบียนทราบต่อไป เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และพัฒนางานด้านการไกล่เกลีย่ ขอพิพาท นอกจากนัน้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการของบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของหน่วยงานซึ่งด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชนในปีถดั ไปจึงได้ออกแบบฟอร์มรายงานและการติดตามประเมนผล การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ดังนี้
6.1.2 แบบรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
(1) สารบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(2) แบบรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
(3) แบบรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

คาร้อง
เลขที่

หมายเหตุ

คาอธิบาย

วัน เดือน ปี
ข้อพิพาท ข้อพิพาท
เข้า
ออก
ผู้ถูกร้อง

ประเภท
ข้อพิพาท
เรื่อง

ทุนทรัพย์ ชื่อผู้ไกล่เกลี่ย

คณะทางาน

ผลการไกล่เกลีย่

หมายเหตุ

ลงชื่อ........................................... ผู้รายงาน (ประธานคณะทางาน)
(.............................................)

เลขทะเบียน
ผู้ไกล่เกลี่ย

คาร้องเลขที่ หมายถึง เลขสารบบของงานไกลเกลี่ย และเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วควรลงเลขสารบบยุติด้วย
ผู้ร้อง, ผู้ถูกร้อง ควรบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อไว้ด้วย (ถ้าที่)
ประเภทข้อพิพาท ข้อพิพาททางแพ่ง ข้อพิพาททางอาญา หรืออื่น ๆ
รายงานของผลการดาเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

ผู้ร้อง

สารบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน................................................................................ เลขทะเบียน.............................................
ประจาเดือน ........................................................................
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ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ไม่สาเร็จ
ทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ยสาเร็จ
ค้างไป
รวมทุนทรัพย์ทเี่ สร็จไป
หมายเหตุ

ยกมา
ยกคาร้อง

หมายถึง ข้อพิพาททางแพ่งที่ค้างอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เป็นข้อพิพาทที่ค้างไปของเดือนทีผ่ ่านมา)
หมายถึง กรณีที่ไม่ได้ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงยกคาร้องออกจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เช่น กรณีคู่ความไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย คู่กรณีไม่มาตามนัด คู่กรณีขอยกเลิกนัด ข้อพิพาทไม่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น
หมายถึง ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดาเนินการโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
หมายถึง ผลของการไกล่เกลี่ยที่ไม่สามารถตกลงกันได้
หมายถึง ทุนทรัพย์รวมของคดีทสี่ ามารถไกล่เกลี่ยได้สาเร็จโดยการดาเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั้งเดือน
หมายถึง ข้อพิพาททางแพ่งที่ไกล่เกลี่ย ที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องยกไปไกลเกลี่ยข้อพิพาทต่อในเดือนถัดไป
หมายถึง ทุนทรัพย์ที่เสร็จจากการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททั้งเดือน โดยรวมทัง้ ข้อพิพาททั้งสาเร็จ และไม่สาเร็จ หรือจาหน่ายคาร้อง
รายงานของผลการดาเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
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ยกมา

รับใหม่

รวม

ข้อพิพาทเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย
ยกคำ�ร้อง
สำ�เร็จ

ไม่สำ�เร็จ

ผลการไกล่เกลี่ย
ค้างไป

ผู้ไกล่เกลี่ย

หมายเหตุ

ลงชื่อ........................................... ผู้รายงาน (ประธานคณะท�ำงาน)
                                                                                                                      
     (.............................................)
ค�ำอธิบาย
ประเภทข้อพิพาท
หมายถึง ความผิดอันยอมความได้, ความผิดลหุโทษ, ความผิดอื่น ฯ (โปรดระบุฐานความผิด)
ข้อพิพาทที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย หมายถึง ข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยการด�ำเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ยกมา
หมายถึง ข้อพิพาททางอาญาที่ค้างอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เป็นข้อพิพาทที่ค้างไปของเดือนที่ผ่านมา)
ยกค�ำร้อง
หมายถึง กรณีที่ไม่ได้ด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงยกค�ำร้องออกจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เช่น กรณีที่คู่ความไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย คู่กรณีไม่มาตามนัด คู่กรณีขอยกเลิกนัด ข้อพิพาทไม่เป็นไปตาม			
		
กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หมายถึง ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด�ำเนินการโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ไม่ส�ำเร็จ
หมายถึง ผลของการไกล่เกลี่ยที่ไม่สามารถตกลงกันได้
ค้างไป
หมายถึง ข้อพิพาททางแพ่งที่ไกล่เกลี่ย ที่ยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องยกไปไกลเกลี่ยข้อพิพาทต่อในเดือนถัดไป
หมายเหตุ
รายงานของผลการด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

										

ประเภท
ข้อพิพาท

แบบรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน................................................................................ เลขทะเบียน.............................................
ประจ�ำเดือน ........................................................................
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นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบการรายงานและการติดตาม
ประเมินผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อใช้สำ� หรับการรายงานผ่านระบบที่กรมก�ำหนด

6.2 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท
ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน พ.ศ. 2562 บัญญัติว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มีภารกิจ ดังนี้ การรับ
ค�ำร้องขอไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน ประสานงาน
และสนับสนุนการด�ำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แนวทางรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้
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6.2.1 การประชาสัมพั นธ์เชิงรุก เช่น การใช้เวทีประชุมขององค์กรชุมชนในพื้นที่ซึ่ง
คณะท�ำงานฯ เป็นสมาชิกอยู่เพื่อขอเข้าไปประชาสัมพันธ์ หรือเวทีการประชุมประจ�ำเดือนของก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้านหรือการออกหน่วยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงภารกิจ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่
่ วกับการให้ความรูท
6.2.2 จัดท�ำโครงการทีเ่ กีย
้ างกฎหมายแก่ประชาชน
ลักษณะบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน พ.ศ. 2562 และภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ทั้งนี้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรเผยแพร่ให้แก่ประชาชน อาทิ
- บทบาทหน้าทีแ่ ละกลไกการอ�ำนวยความเป็นธรรมของกระทรวงยุตธิ รรม ให้มงุ่ เน้นประชาชนให้ได้
รับรู้ รับทราบบทบาทหน้าที่ เชือ่ มโยง เห็นภาพการท�ำงานในภาพรวมของกระทรวงยุตธิ รรม หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกลไกการอ�ำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ เช่น ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายว่าเมื่อประชาชนหรือบุคคล
ใกล้ชิดประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ จะต้องติดต่อที่ใด
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงยุติธรรม เช่น
พระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัตพิ ระราชบัญญัติคา่ ตอบแทนผูเ้ สียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
ตามมาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยควรอธิบายให้อยู่ในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากกฎหมายดังกล่าว กรณีต้องการติดต่อขอรับบริการ
ในสิทธิต่างๆ ที่มีการระบุไว้ในกฎหมายต้องด�ำเนินการอย่างไร
- กฎหมายอื่น ๆ ในชีวิตประจ�ำวันตามบริบาทแต่ละพื้นที่ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมาย
เกี่ยวมรดก เกี่ยวหมายเกี่ยวกับการเช่าซื้อ เป็นต้น
6.2.3 ท�ำแผนบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท ภาคประชาชน และภาคีเครือ
ข่ายในพื้ นที่ อาทิ นายอ�ำเภอ ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านแกนน�ำกลุ่มองค์กรใน
ชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
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บรรณานุกรม
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน พ.ศ. 2562
หนังสือเอกสาร
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ, กระทรวงยุตธิ รรม เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลีย่
และระงับข้อพิพาทในชุมชน 2557
กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ, เอกสารแนวทางปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ส�ำหรับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
(น�ำร่อง)), 2562
คู่มือปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติหารไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ดร.อุทัยอาทิเวช, (2562) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. 2562, 2562
สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ส่วนอ�ำนวยความเป็นธรรม ส�ำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง, คู่มือการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท 2554
ส�ำนักส่งเสริมงานตุลาการ, คู่มือปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2562
ส�ำนักส่งเสริมตุลาการส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม, คูม่ อื การจัดระบบไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในศาลตามข้อก�ำหนด
ของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 กันยายน 2559
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แบบรายการเอกสารประกอบค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
แบบค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ปกแฟ้มการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
แบบตรวจสอบ (Check List)
หนังสือสอบถามความสมัครใจคู่กรณี
หนังสือตอบรับสมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หนังสือเชิญคู่กรณีแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
แบบเลือกผู้ไกล่เกลี่ย
หนังสือสอบถามความยินยอมการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
แบบแสดงความยินยอมเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
หนังสือแจ้งความประสงค์การด�ำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หนังสือยุติเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หนังสือแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
แบบแสดงความสมัครใจ
รายงานการประชุมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รายงานการไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ
รายงานการไกล่เกลี่ยไม่ส�ำเร็จ
การเลื่อนการไกล่เกลี่ย
การเลื่อนการไกล่เกลี่ยไปปฏิบัติตามเงื่อนไข
บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
หนังสือแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
แบบค�ำร้องขอคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ย, ขอตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ย
ผู้ไกล่เกลี่ยขอยุติหน้าที่, คู่กรณีขอถอนตัว
แบบสอบถามความพึงพอใจในการไกล่เกลี่ย

หน้า

178
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181
182
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
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197
198
199
201
202
203

99

ภาคผนวก ก

READ MORE

100 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

101

102 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

103

104 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

105

106 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

107

108 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

109

110 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

111

112 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

113

114 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

115

116 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

117

118 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

119

120 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

121

122 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

123

124 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

125

126 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

127

128 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

129

130 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

131

132 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

133

134 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

135

136 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

137

138 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

139

140 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

141

142 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

143

144 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

145

146 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
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148 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

149

150 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

151

152 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

153

154 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

155

คำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
ตำมระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน พ.ศ. ๒๕62
เขียนที่................................................................
วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ....................
เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ข้าพเจ้า................................................................เชื้อชาติ.........................สัญชาติ.......................
เลขประจาตัวประชาชน................................................................ที่อยู่เลขที่..............................หมูท่ .ี่ ..................
ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.........................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร........................................E-mail...................................................
และผู้ร่วมขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จานวน.................คน ประสงค์ขอขึ้นทะเบียน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพ าทภาคประชาชน เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสถานที่ตั้ง ณ......................................................
เลขที่....................หมูท่ .ี่ ...................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์...............................................โทรสาร...................................................
และขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
 ข้อมูลผู้ร่วมขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จานวน.................คน
 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ขอขึ้นทะเบียน
 เอกสาร/หลักฐานอื่น เช่น หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องเป็นจริง
ทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ
และประกาศที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...................................................)
ประธานคณะทางานบริหารประจา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

156 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

-๒รำยชื่อคณะทำงำนบริหำรประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
ประกอบกำรยื่นคำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
ตำบล........................................................อำเภอ................................................จังหวัด......................................
คณะทางานบริหารประจาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ประชาชนคัดเลือกกันเอง
1. .........................................................................................

ประธานคณะทางาน

2. .........................................................................................

รองประธานคณะทางาน

3. .........................................................................................

เหรัญญิก

4. .........................................................................................

เลขานุการ

5. ..........................................................................................

คณะทางาน

โดยมี ผู้ผ่านการอบรมการไกล่เ กลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่ คณะกรรมการพัฒ นาการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง อย่างน้อย ๑ คน คือ
๑. ...........................................................................................
๒. ...........................................................................................
ทั้งนี้ คณะทางานอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทางานตามความเหมาะสม
1. .........................................................................................
๒. .........................................................................................
๓. .........................................................................................
รายชื่อคณะท างานเพิ่ม เติม (ถ้ามี ) นอกเหนือ จากคณะท างานบริห ารประจ าศูนย์ไกล่เ กลี่ ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน ไม่เกิน 1๐ คน ประกอบด้วย
1. .........................................................................................

คณะทางาน

๒. .........................................................................................

คณะทางาน

๓. .........................................................................................

คณะทางาน

4. .........................................................................................

คณะทางาน

5. .........................................................................................

คณะทางาน

6. .........................................................................................

คณะทางาน

7. .........................................................................................

คณะทางาน

8. .........................................................................................

คณะทางาน

9. .........................................................................................

คณะทางาน

10. ......................................................................................

.คณะทางาน
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-๓ข้าพเจ้าขอรับ รองว่า บุคคลที่ ร่วมจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ พิพ าทภาคประชาชนทุก คนรับ ทราบ
และยินยอมดารงตาแหน่งในคณะทางานบริหารประจาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เมื่อได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
และระเบีย บกรมคุ้ ม ครองสิท ธิและเสรีภ าพ ว่า ด้ว ยการไกล่เ กลี่ ยข้อ พิ พ าทของศูนย์ ไกล่เ กลี่ย ข้อ พิ พ าท
ภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒

................................................................
(.................................................................)
ประธานคณะทางานบริหารประจา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ..............

158 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

-๔ข้อมูลผู้ประสงค์ร่วมขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
ตำบล........................................................อำเภอ................................................จังหวัด......................................
ข้าพเจ้า......................................................................เชื้อชาติ.................สัญชาติ..................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.................................................................ที่อยู่เลขที่.................หมู่ที่..................
ตรอก/ซอย...............................ถนน..........................................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพท์........................................โทรสาร........................................E-mail......................................................
 เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
 ตาแหน่งทางสังคม (เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ....................................................................
............................................................................................................................................................................
ประสงค์ ขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อดาเนินงานเกี่ ยวกับการไกล่ เกลี่ย
ข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอรับรองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
 มีภูมิลาเนา หรือถิ่นที่อยู่ในเขตที่จะขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ไม่ เ ป็ น บุ คคลที่ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ เ ป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ
หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง และทราบดีว่าหากระบุข้อความที่ ผิด
จากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิในการขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ
การขอขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครั้งนี้ และใช้ประโยชน์ในทางราชการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
กรมคุ้ม ครองสิท ธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เ กลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไ กล่เ กลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้
ลงชื่อ............................................................
(........................................................)
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............
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ด้านที่ 1 โครงสร้างเชิงกายภาพ
1.1 มีส�ำนักงานที่ตั้ง

มีสถานที่ตั้งในส่วนราชการ เช่น ส�ำนักงานเขต, เทศบาล, อบต.,
วัด, โรงเรียน, ศูนย์ กศน., ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
(ซึ่งมีพื้นที่เหมาะสม ประชาชนผู้รับบริการสามารถติดต่อ
ขอใช้บริการได้สะดวก)

ตัวอย่าง

คะแนน
2
ตัวอย่าง

มีสถานที่ตั้งส่วนตัว เช่น ที่บ้าน
ไม่มีสถานที่ตั้ง คะแนน 0

คะแนน
1

่ ศูนย์ไกล่เกลีย
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน ติดไว้ ณ ทีต
่ ง
่
้ั ศูนย์ไกล่เกลีย
1.2 มีป้ายชือ
ข้อพิ พาทภาคประชาชน
ตัวอย่าง

มีป้ายถาวรแสดงชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ที่มีความคงทนถาวรผลิตจากวัสดุประเภทอะคริลิค, ไม้, โลหะ
เป็นต้น

คะแนน
2
ตัวอย่าง

มีป้ายชั่วคราวแสดงชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ที่ผลิตจากวัสดุประเภท ไวนิล, ฟิวเจอร์บอร์ด, ผ้าดิบ เป็นต้น

คะแนน
1

ไม่มีป้าย คะแนน 0
1.3 มีการติดประกาศค�ำสั่งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน
ตัวอย่าง

มีการติดประกาศค�ำสั่งตั้ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯชัดเจน เป็นปัจจุบัน

คะแนน
2

มีการติดประกาศค�ำสั่งตั้ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ไม่เป็นปัจจุบัน
ไม่มีการติดประกาศค�ำสั่งตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ คะแนน 0

คะแนน
1
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่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน
1.4 มีการจัดท�ำผังโครงสร้าง คณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย

มีผังโครงสร้างคณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ฯชัดเจน เป็นปัจจุบัน
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ที่ปรึกษา  
2. ประธานคณะท�ำงาน           
3. รองประธานคณะท�ำงาน       
4. คณะท�ำงาน
5. เหรัญญิก
6. เลขานุการ ฯลฯ
มีผังโครงสร้างคณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ฯไม่เป็นปัจจุบัน

ตัวอย่าง

คะแนน
2

คะแนน
1

ไม่มีผังโครงสร้างคณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ฯ คะแนน 0

่ จ
่ ข้อพิ พาท
1.5 มีสถานทีท
ี่ ด
ั ไว้สำ� หรับการจัดกระบวนการไกล่เกลีย
ตัวอย่าง

มีสถานที่ถาวร ไม่มีสิ่งรบกวน ในการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยฯ

คะแนน
2
ตัวอย่าง

มีสถานที่สำ� หรับการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยฯ แต่มีสิ่งรบกวน
(เป็นพื้นที่โล่ง ไม่ได้ปิดมิดชิด)

คะแนน
1

ไม่มีสถานที่สำ� หรับการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยฯ คะแนน 0
1.6 มีอป
ุ กรณ์พร้อมส�ำหรับการให้บริการผูม
้ าขอรับบริการ
ตัวอย่าง

มีอุปกรณ์พร้อมส�ำหรับการให้บริการผู้มาขอรับบริการ
เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้

คะแนน
2
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ตัวอย่าง

มีอุปกรณ์พร้อมส�ำหรับการให้บริการผู้มาขอรับบริการ
เช่น แบบฟอร์ม แฟ้มจัดเก็บเอกสาร

คะแนน
1

ไม่มีอุปกรณ์พร้อมส�ำหรับการให้บริการผู้มาขอรับบริการ คะแนน 0

ด้านที่ 2 บุคลากร
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน
่ แต่งตัง
้ คณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย
2.1 มีคำ� สัง
ตัวอย่าง

มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ เป็นปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ที่ปรึกษา
2. ประธานคณะท�ำงาน
3. รองประธานคณะท�ำงาน
4. คณะท�ำงาน
5. เหรัญญิก
6. เลขานุการ ฯลฯ

คะแนน

มีค�ำสั่งแต่งตั้ง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน

คะแนน

ไม่มีค�ำสั่งแต่งตั้ง คะแนน 0

2

1

่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน หรือมีชอ
2.2 มีบค
ุ ลากรประสานงานประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย
่ งทาง
่ ต้องการขอรับบริการ
ให้ประชาชนสามารถติดต่อได้เมือ
ตัวอย่าง

มีบุคลากรประสานงานประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ได้ตลอดเวลา

คะแนน
2

มีบุคลากรประสานงานประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ในเวลาราชการ
ไม่มีบุคลากรประสานงานประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ คะแนน 0

คะแนน
1

มีการติดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ ผูป้ ระสานงานประจ�ำ
ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ ไว้ในทีเ่ ปิดเผย
ชัดเจน หากประชาชนประสงค์
ที่จะขอรับบริการ
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่ ข้อพิ พาทประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน
2.3 มีผู้ท�ำหน้าทีไ่ กล่เกลีย
่ ข้อพิ พาทตามหลักสูตรที่ กพยช. รับรอง)
(เป็นผูท
้ ผ
ี่ า่ นการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลีย
ตัวอย่าง

มีผู้ทำ� หน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมฯ
ไม่น้อยกว่า 3 คน

คะแนน

มีผู้ทำ� หน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม
จ�ำนวน 1–2 คน

คะแนน

2

1

ผู้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ “หลักสูตร
อบรบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทฯ”
โดยให้จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ไว้ที่ศูนย์ฯ

ไม่มีผู้ทำ� หน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ หรือผู้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยไม่มีประสบการณ์ และไม่ผ่านการฝึกอบรม คะแนน 0
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน ได้รบ
2.4 คณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย
ั การพั ฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ตัวอย่าง

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรที่กรมฯ ก�ำหนด

คะแนน
2

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรอื่นๆ

คะแนน

คณะท�ำงานบริหารประจ�ำฯได้
รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
“หลั ก สู ต รทั ก ษะการจั ด
กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท”
โดยให้จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ไว้ทศี่ นู ย์ฯ หรือจัดเก็บหนังสือ
เชิ ญ เข้ า ร่ ว มอบรม พร้ อ ม
ภาพถ่ายการเข้าร่วมอบรม
ไว้ในแฟ้มเอกสาร

1

ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรที่กรมฯ ก�ำหนด และหลักสูตรอื่น ๆ คะแนน 0
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2.5 ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน ได้รับการพั ฒนา
ศักยภาพด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
ตัวอย่าง

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรที่กรมฯ ก�ำหนด

คะแนน
2

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรอื่นๆ

คะแนน

ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ “หลักสูตรเทคนิค  
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ทางแพ่ง”
หรือ “หลักสูตรเทคนิคการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญา”  
โดยให้จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ไว้ทศี่ นู ย์ฯ หรือจัดเก็บหนังสือ
เชิ ญ เข้ า ร่ ว มอบรม พร้ อ ม
ภาพถ่ายการเข้าร่วมอบรม
ไว้ในแฟ้มเอกสาร

1

ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรที่กรมฯ ก�ำหนด และหลักสูตรอื่น ๆ คะแนน 0
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน ได้รบ
2.6 คณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย
ั การพั ฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆ สามารถแนะน�ำภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
ตัวอย่าง

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรที่กรมฯ ก�ำหนด

คะแนน
2

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรอื่นๆ

คะแนน

คณะท�ำงานบริหารฯ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ “หลักสูตร
อาสาสมัครคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพ” โดยให้จัดท�ำบัญชี
รายชื่ อ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวไว้ที่ศูนย์ฯ
หรือจัดเก็บหนังสือเชิญเข้า
ร่วมอบรม พร้อมภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม ไว้ในแฟ้มเอกสาร

1

ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรที่กรมฯ ก�ำหนด และหลักสูตรอื่น ๆ คะแนน 0
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ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ
3.1 ระบบข้อมูล
3.1.1 มีการจัดท�ำฐานข้อมูลพื้ นฐานของชุมชนในพื้ นที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน
ตัวอย่าง

มีขอ้ มูลพืน้ ทีป่ กครองครบถ้วน เป็นปัจจุบนั เช่น ข้อมูลประชากร

คะแนน
2

มีข้อมูลพื้นที่ปกครอง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน

คะแนน

จัดท�ำข้อมูลพื้นที่ปกครองใน
พืน้ ทีท่ ศี่ นู ย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ภาคประชาชนตัง้ อยู่ เก็บไว้ใน
แฟ้มเอกสารประจ�ำศูนย์ฯ อาทิ
- ข้อมูลทั่วไปพื้นที่ที่ตั้ง
- ข้อมูลชุมชน
- ข้อมูลประชากร

1

ไม่มีข้อมูลพื้นที่ปกครอง คะแนน 0
3.1.2 มีทะเบียน ผู้ไกล่เกลี่ยในพื้ นที่

มีทะเบียนถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

คะแนน
2

มีทะเบียน แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

คะแนน
1

ไม่มีทะเบียน คะแนน 0
3.1.3 มีบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยในพื้ นที่

มีบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

คะแนน
2

มีบัญชี แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

คะแนน
1

ไม่มีทะเบียน คะแนน 0
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3.1.4 มีการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ ผู้ไกล่เกลี่ย และคณะท�ำงาน
บริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน

มีการเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

คะแนน
2

ตัวอย่าง

เก็บข้อมูลผลการปฏิบตั งิ านของผูไ้ กล่เกลีย่ และคณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทภาคประชาชนในเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารประจ�ำศูนย์ฯ ประเด็นดังนี้
1) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
3) การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิเสรีภาพและกฎหมายทีจ่ ำ� เป็น อาทิ พระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ. 2546
4) การชีช้ อ่ งบอกทางแก่ประชาชนในการขอรับบริการตามบาทภารกิจของกระทรวง
ยุติธรรม
มีการเก็บข้อมูล แต่ไม่เป็นปัจจุบัน

คะแนน
1

ไม่มีการเก็บข้อมูล คะแนน 0
3.1.5 สรุปผลและรายงานผลการด�ำเนินงานทุกเดือน
ตัวอย่าง

มีสรุปผลการด�ำเนินงานทุกเดือน

คะแนน
2

มีสรุปผลการด�ำเนินงานบางเดือน

คะแนน
1

ไม่มีการสรุปผลการด�ำเนินงาน คะแนน 0

รายงานผลการด�ำเนินงาน ข้อ 3.1.4
ตามแบบฟอร์ม ที่กรมฯ ก�ำหนดให้กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับทราบเป็น
ประจ�ำทุกเดือน และเก็บไว้ในแฟ้มเอกสาร
ประจ�ำศูนย์ฯ
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3.2 การพั ฒนาระบบงาน
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน (โดยมีการ
3.2.1 มีการประชุมคณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย
บันทึกการประชุม, ภาพถ่าย, เอกสารลงทะเบียน, อื่นๆ)
ตัวอย่าง

มีการประชุมฯ โดยมีการบันทึก,ภาพถ่าย, เอกสารลงทะเบียน

คะแนน
2

มีการประชุมฯ โดยไม่มกี ารบันทึก, ภาพถ่าย, เอกสารลงทะเบียน

มีการจัดท�ำรายงานการประชุม
การบันทึกภาพ เก็บไว้ในแฟ้ม
เอกสารประจ�ำศูนย์ฯ

คะแนน
1

ไม่มีการประชุมฯ คะแนน 0
่ ข้อพิ พาทภาคประชาชน
3.2.2 รายงานผลการประชุมคณะท�ำงานบริหารประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย
ทุกครั้งเมื่อมีการประชุม
ตัวอย่าง

มีการรายงานทุกครั้ง

คะแนน
2

มีการรายงานไม่ทุกครั้ง

คะแนน
1

ไม่มีการรายงานฯ คะแนน 0

รายงานผลการประชุมตามข้อ 3.2.1 ให้กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพรับทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน และเก็บไว้ในแฟ้ม
เอกสารประจ�ำศูนย์ฯ
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3.2.3 แผนด�ำเนินงานประจ�ำปี
ตัวอย่าง

มีแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี โดยมีการวิเคราะห์ SWOT

คะแนน
2

มีแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี โดยไม่มีการวิเคราะห์ SWOT

คะแนน

คณะท�ำงานบริหารฯ ร่วมกัน
จั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น งาน
ประจ�ำปีของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ภาคประชาชน เก็บไว้ในแฟ้ม
เอกสารประจ�ำศูนย์ฯ

1

ไม่มีแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี คะแนน 0
3.2.4 แผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริม
และก�ำกับการด�ำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน
ตัวอย่าง

มีแผนการขอรับและได้รับการสนับสนุน

คะแนน
2

มีแผนการขอรับแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน

คะแนน

คณะท�ำงานบริหารฯ ร่วมกันจัดท�ำแผน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ�ำปี
ของ ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ภาคประชาชน
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนยุติธรรม เก็บไว้ใน
แฟ้มเอกสาร

1

ไม่มีแผนการขอรับการสนับสนุน คะแนน 0
3.2.5 มีการสรุปผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเก็บไว้ประจ�ำศูนย์ฯ
ตัวอย่าง

มีสรุปผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง

คะแนน
2

มีสรุปผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่ครบถ้วน

คะแนน
1

ไม่มีสรุปผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ คะแนน 0

คณะท�ำงานบริหารฯ ร่วมกัน
สรุปผลการด�ำเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เก็บไว้ใน
แฟ้มเอกสาร
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3.3การมีส่วนร่วม
3.3.1 มีการเข้าโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับส�ำนักงานยุติธรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การอ�ำนวยความยุติธรรม
ตัวอย่าง

มีรว่ มกับยุตธิ รรมจังหวัดหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมากกว่า 1 ครัง้

คะแนน
2

มีร่วมกับยุติธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง

คะแนน
1

ไม่มีการขับเคลื่อนร่วมกับยุติธรรมจังหวัด
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คะแนน 0

ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ภาคประชาชน ร่วมกับส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด หรือหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการอ�ำนวย
ความยุตธิ รรม ด�ำเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆในชุมชน เก็บ
ไว้ในแฟ้มเอกสาร เช่น
- การขออนุมัติจัดกิจกรรม
- หนังสือเชิญเข้าร่วมจัด
กิจกรรม
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

3.3.2 การท�ำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายกระทรวงยุติธรรมในพื้ นที่
ตัวอย่าง

มีร่วมกันมากกว่า 1 ครั้ง

คะแนน
2

มีร่วมกัน 1 ครั้ง

คะแนน
1

ไม่มีกิจกรรมร่วมกับ
อาสาสมัครในพื้นที่ คะแนน 0

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ร่วมกับเครือข่ายหรือ
อาสาสมัครอื่น ด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เก็บไว้
ในแฟ้มเอกสารประจ�ำศูนย์ฯ เช่น
- การขออนุมัติจัดกิจกรรม
- หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
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ด้านที่ 4 งานบริการ
4.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
4.1.1 การจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จภายในก�ำหนด (ตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน)

มีการจัดกระบวนการฯตามขั้นตอนเสร็จภายในก�ำหนด
ตัวอย่าง

คะแนน
2

ด� ำ เนิ น การจั ด กระบวนการ  
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามทีค่ กู่ รณีรอ้ งขอ
โดยด�ำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ภาคประชาชน
มีการจัดกระบวนการฯ ตามขั้นตอนไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนด

คะแนน
1

มีการจัดกระบวนการฯไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนด คะแนน 0
4.1.2 ความขัดแย้งยุติได้

ความขัดแย้งยุติได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่ว่าผลจะส�ำเร็จหรือไม่

ตัวอย่าง

คะแนน
2

ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ภาคประชาชน สามารถจัดการ
ความขัดแย้งให้ยุติได้ ร้อยละ
80 ของจ�ำนวนข้อพิพาททีย่ นื่
ขอรับการไกล่เกลี่ย
ตัวอย่าง

ความขัดแย้งยุติได้ร้อยละ 50 – 79 ไม่ว่าผลจะส�ำเร็จหรือไม่

คะแนน
1

ความขัดแย้งยุติได้ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าผลจะส�ำเร็จหรือไม่ คะแนน 0
ตัวอย่าง

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน สามารถจัดการความขัดแย้ง
ให้ยุติได้ ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนข้อพิพาทที่ยื่นขอรับการไกล่เกลี่ย

ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ภาคประชาชน สามารถจัดการ
ความขัดแย้งให้ยุติได้ ร้อยละ
50 – 79 ของจ�ำนวนข้อพิพาท
ที่ยื่นขอรับการไกล่เกลี่ย
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4.1.3 มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิ พาทด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท พ.ศ. 2562
ตัวอย่าง

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 90

คะแนน
2

ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ภาคประชาชน จัดท�ำบันทึก
ข้อตกลงฯ เป็นไปตามมาตรฐาน
ร้อยละ 90 ของจ�ำนวนข้อ
พิพาททีย่ นื่ ขอรับการไกล่เกลีย่
ตัวอย่าง

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 50 – 89

คะแนน
1

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ต�่ำกว่าร้อยละ 50 คะแนน 0
ตั
ตัววอย่
อย่าางง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน จัดท�ำบันทึกข้อตกลงฯ เป็นไปตาม
มาตรฐาน ต�ำ่ กว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนข้อพิพาทที่ยื่นขอรับการไกล่เกลี่ย

ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ภาคประชาชน จัดท�ำบันทึก
ข้อตกลงฯ เป็นไปตามมาตรฐาน
ร้อยละ 50 – 89 ของจ�ำนวน
ข้ อ พิ พ าทที่ ยื่ น ขอรั บ การ
ไกล่เกลี่ย

4.2 การอ�ำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึง
ความยุติธรรมของประชาชน
4.2.1 การจัดกิจกรรมให้ความรูท
้ างกฎหมาย การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาตามงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ การอุ ด หนุ น เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด� ำ เนิ น การของศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ภาคประชาชน
ตัวอย่าง

มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกันฯมากกว่า 1 ครั้ง

คะแนน
2

มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกันฯ 1 ครั้ง

คะแนน
1

ไม่มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกัน คะแนน 0

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ด�ำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการให้
ความรู้ทางกฎหมายตามงบประมาณที่ได้
รับการอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินการจากกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ และกองทุนยุตธิ รรม เก็บไว้ในแฟ้ม
เอกสารประจ�ำศูนย์ฯ เช่น
- การขออนุมัติจัดกิจกรรม
- หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
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4.2.2 มีการประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสารให้ส่วนราชการและประชาชนทั่วไปทราบ
ตัวอย่าง

มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วไปมากกว่า 1 ช่องทาง

คะแนน
2

มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วไป 1 ช่องทาง

คะแนน

ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ภาคประชาชน ประชาสัมพันธ์
บทบาทภารกิจของศูนย์ฯ
ให้ประชาชนรับทราบผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสายวิทยุชมุ ชน
จัดนิทรรศการ

1

ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วไป คะแนน 0

4.3 มาตรฐานการให้บริการ
4.3.1 การจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้มารับบริการและการจัดหมวดหมู่แฟ้มเอกสารของ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน

มีการจัดเก็บข้อมูลประชาชน ผู้มารับบริการทุกงานบริการ

คะแนน
2

ตัวอย่าง

ต้องจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้มารับบริการ เก็บไว้ในแฟ้มเอกสารประจ�ำศูนย์ฯ เช่น
1) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
3) พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
4) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
5) การชี้ช่องบอกทางแก่ประชาชนในการขอรับบริการตามบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
มีการจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้มารับบริการบางงานบริการ

คะแนน
1

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้มารับบริการ คะแนน 0

174 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

4.3.2 มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารเผยแพร่งานบริการ

มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารเผยแพร่ทุกงานบริการ

คะแนน
2

ตัวอย่าง

มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารเผยแพร่งานบริการ

มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารเผยแพร่บางงานบริการ

คะแนน
1

ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารเผยแพร่ คะแนน 0
4.3.3 มีผังขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทแสดงแก่ผู้รับบริการ

มีผังขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแสดงทุกงานบริการ

คะแนน
2

ตัวอย่าง

ติดประกาศผังขั้นตอน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อแสดงแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน

มีผังขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแสดงบางงานบริการ

คะแนน
1

ไม่มีผังขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแสดง คะแนน 0
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4.3.4 มีการประเมินความพึ งพอใจของผู้รับบริการ
ตัวอย่าง

มีการประเมินความพึงพอใจทุกงานบริการ

คะแนน
2

มีการประเมินความพึงพอใจบางงานบริการ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ฯ

คะแนน
1

ไม่มีการประเมินความพึงพอใจ คะแนน 0
4.3.5 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ตัวอย่าง

มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง

คะแนน
2

มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน 1 ช่องทาง

คะแนน
1

ไม่มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน คะแนน 0

ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ภาคประชาชน มีการรับฟังและ
จัดการข้อร้องเรียนการให้
บริการแก่ประชาชนของศูนย์ฯ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาง
กลุ่มไลน์, Facebook Fan
Page, กล่องรับเรือ่ งร้องเรียน

176 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

4.3.6 มีการวัดความพึ งพอใจของคู่กรณีในการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิ พาท
ตัวอย่าง

คู่กรณีมีความพึงพอใจร้อยละ 90

คะแนน
2

คู่กรณีมีความพึงพอใจร้อยละ 50 – 89

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ประเมินความพึงพอใจของคูก่ รณีในการจัด
ท�ำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท

คะแนน
1

คู่กรณีมีความพึงพอใจต�ำ่ กว่าร้อยละ 50 คะแนน 0
สูตรการค�ำนวณ
ให้ค�ำนวณจากแต่ละด้าน โดยน�ำค่าคะแนนที่ได้คูณด้วยค่าถ่วงน�ำ้ หนักหารด้วยค่าคะแนนเต็ม แล้วน�ำค่าคะแนน
ที่ได้ในแต่ละด้านมาบวกรวมกัน ดังนี้
ค่าคะแนนที่ได้ x ค่าถ่วงน�้ำหนัก
เช่น ด้านที่ 1 ได้ 8 คะแนน คือ 8 x 10 = 8
ค่าคะแนนเต็มในแต่ละด้าน
10
เกณฑ์การให้คะแนน :
1. พิจารณาจากผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา โดยน�ำคะแนนที่ได้มาถ่วงน�้ำหนักเป็นรายข้อ
2. ค่าคะแนนที่ได้เมื่อถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์ข้อ 1 รวมกัน 4 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์การตรวจ
ระดับผลการตรวจ
ระดับดีเด่น (A) ได้คะแนนร้อยละ 81-100
ระดับดีมาก (B) ได้คะแนนร้อยละ 71-80
ระดับดี (C) ได้คะแนนร้อยละ 61-70
ระดับพอใช้ (D) ได้คะแนนร้อยละ 50-60
ระดับต้องพัฒนา (E) ได้คะแนนต�ำ่ กว่าร้อยละ 50
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178 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

ค/1

179

ค/2

180 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

ค/2

181

ค/3

182 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

ค/4

183

184 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

ค/5

ตัวอย่างหนังสือสอบถามความสมัครใจคู่กรณี

(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)
ที่อยู่..............................ตาบล...............................
อาเภอ...........................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์.........................................................

ที่ ศกช.
.........../............
ยธ ๐๔๐๓
(เลขทะเบียน)/

วัน เดือน ปี
เรื่อง สอบถามความสมัครใจเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เรียน นาย/นาง/นางสาว....................................................
ด้วยนาย/นาง/นางสาว.......................................................คู่กรณี (ผูร้ ้อง) อยูบ่ ้านเลขที่...........
หมู่ที่..............ตาบล....................................อาเภอ......................................จังหวัด............................ได้ยื่นคาร้อง
มาที่....(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน).....ขอให้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเรื่อง.....................................
โดยมีท่านเป็นคู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่ง
ในการนี้...........(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)..............ขอสอบถามความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากท่าน หากท่านสมัครใจเข้าร่วมไกล่เกลี่ย โปรดแจ้งกลับมายัง.........................
(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)........ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการ
ใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อ...............(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)....................
โทรศัพท์หมายเลข.......................... โทรสาร.......................................
ขอแสดงความนับถือ
(

ประธานคณะทางาน

)

(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)
โทรศัพท์ .........................................................
โทรสาร ..........................................................
ตัวอย่าง การก�ำหนดเลขประจ�ำตัวของเจ้าของเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
            ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ก�ำหนดได้ คือ ยธ ๐๔๐๓ (กจ ๐๑๑๓๐๑)
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ค/6

186 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

ค/7

ที่ ยธ ๐๔๐๓ (เลขทะเบียน)/

ตัวอย่าง การก�ำหนดเลขประจ�ำตัวของเจ้าของเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
             ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ก�ำหนดได้ คือ ยธ ๐๔๐๓ (กจ ๐๑๑๓๐๑)

187

ค/8

แบบเลือกผู้ไกล่เกลี่ย
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ..........................................................................
คาร้องเลขที่ ………../25………..
วันที่ ….… เดือน ………………… พ.ศ. ……………
ข้าพเจ้า…………………………..………………………....…………. ในฐานะ .......…….............................
และข้าพเจ้า................................................................................................ ในฐานะ...........................................
ขอเลือกผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ย ดังมีรายชื่อตามลาดับดังต่อไปนี้
1. …………………………………………………….……...………….............................................
2.................................................................................................................................
3.................................................................................................................................
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเรื่อ งนี้ และตกลงให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสอบถาม
ความยินยอมของผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ร่วมกันแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป
ลงชื่อ ………………..……………….………………… คู่กรณี (ผูร้ ้อง)
(…………………………………………….)
ลงชื่อ ………………..…………..………………………คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
(…………………..………………………….)
ลงชื่อ ………………………….....……………………… คณะทางาน
(……………………………………………….)
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ค/9

ที่ ยธ ๐๔๐๓ (เลขทะเบียน)/

ตัวอย่าง การก�ำหนดเลขประจ�ำตัวของเจ้าของเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
             ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ก�ำหนดได้ คือ ยธ ๐๔๐๓ (กจ ๐๑๑๓๐๑)

189

ค/10
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งหน่วยงาน

(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)
ที่อยู่....................................................
...........................................................
...........................................................

ที่ ศกช............/............
ยธ ๐๔๐๓ (เลขทะเบียน)/

วัน เดือน ปี
เรื่อง แจ้งความประสงค์การขอดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ..................................................................... (หัวหน้าหน่วยงาน ศาล อัยการ ตารวจ)
ด้วยนาย/นาง/นางสาว.......................................................คู่กรณี (ผูร้ ้อง) อยูบ่ ้านเลขที่…........
หมู่ที่..............ตาบล....................................อาเภอ......................................จังหวัด............................ได้ยื่นคาร้อง
มาที่.....(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)....ขอให้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเรื่อง....................................
โดยมีนาย/นาง/นางสาว....................................................คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง อยูบ่ ้านเลขที่...............หมู่ที่..........
ตาบล....................................อาเภอ......................................จังหวัด....................................................เป็นคู่กรณี
ในการนี้ ...........(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทภาคประชาชน).......ขอเรียนว่า คู่กรณีทั้ งสองฝ่าย
(ผู้ร้องและอีกฝ่ายหนึ่ง) มีความประสงค์จะให้..........(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)….... ดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เป็นประการใด...........(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน).......จะดาเนิ นการแจ้ง ผลการไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาทกลับไปยัง...............(หัวหน้าหน่วยงาน ศาล อัยการ ตารวจ).......................ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(

ประธานคณะทางาน

)

(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)
โทรศัพท์ .........................................................
โทรสาร ..........................................................
ตัวอย่าง การก�ำหนดเลขประจ�ำตัวของเจ้าของเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
             ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ก�ำหนดได้ คือ ยธ ๐๔๐๓ (กจ ๐๑๑๓๐๑)
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ที่ ยธ ๐๔๐๓ (เลขทะเบียน)/

ตัวอย่าง การก�ำหนดเลขประจ�ำตัวของเจ้าของเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
             ต�ำบลบ้านเก่าอ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ก�ำหนดได้ คือ ยธ ๐๔๐๓ (กจ ๐๑๑๓๐๑)

192 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

ค/13

ตัวอย่ำงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

หนังสือแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

คำร้องเลขที่ ………../25………...

วันที่ ….…… เดือน …………………… พ.ศ. ……………
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน...................................................
……………………………………………………………………………….……..…คู่กรณี (ผู้ร้อง)
ระหว่ำง
……………………………………………………..………………………………….คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึง่
ข้ำพเจ้ำ……………………………..……………………………….………. ในฐำนะ ..................................
และข้ำพเจ้ำ.......................................................................................................ในฐำนะ...................................
ขอแต่งตั้ง ………………………………….…….…………… อยู่บ้ำนเลขที่ ……………ถนน ………………………………….……
แขวง/ตำบล …………………………..………. เขต/อำเภอ ………………....….……..…….จังหวัด ………..………..…………
รหัสไปรษณีย์......................... สัญชำติ …..…….……… อำชีพ …………….……………และ .....................................
อยู่บ้ำนเลขที่ ………….……ถนน …………………………………….….…… แขวง/ตำบล ………………………………..……….
เขต/อำเภอ ……………...….…………….จังหวัด ………………..………รหัสไปรษณีย์....................... สัญชำติ …..………
อำชีพ …………….……………………
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในเรื่องนี้
ลงชื่อ ………………..……………….…………………
(…………………………………………….)
ลงชื่อ ………………..…………..………………………
(…………………..………………………….)
ลงชื่อ ………………………….....………………………
(……………………………………………….)
ลงชื่อ ………………………….....………………………
(……………………………………………….)
ลงชื่อ ………………………..…..………………………
(…………………………………………….)

คู่กรณี (ผูร้ ้อง)
คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่ง
ผู้ไกล่เกลี่ย
ผู้ไกล่เกลี่ย
ประธำนคณะทำงำน
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ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน.................................................
แบบแสดงความสมัครใจเข้าร่วม/ยินยอมเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
วันที่........เดือน....................... พ.ศ. .................
ข้อพิพาทคาร้องที่.........../.........
...............................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง)
ระหว่าง

..............................................................................คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
1. ผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
อื่นๆ.....................

คู่กรณี (ผู้ร้อง)

คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ไกล่เกลี่ย

2. ผู้เข้า ร่วมไกล่เกลี่ยทุกคนตกลงให้นาข้อพิพ าทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพ าท
โดยสมัครใจและผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับแต่งตั้งยินยอมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีข้อพิพาทนี้
3. ผู้ เข้า ร่วมไกล่ เกลี่ ยทุ กคนตกลงปฏิ บั ติ ตามขั้น ตอนว่า ด้ วยการไกล่เกลี่ย ข้ อ พิ พ าท
ตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และตกลงที่จะรักษาความลับของข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยในวันนี้
ลงชื่อ ....................................... คู่กรณี (ผู้ร้อง)
(.......................................)
ลงชื่อ ........................................ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
(........................................)
ลงชื่อ ........................................ ผู้ไกล่เกลี่ย
(........................................)
ลงชื่อ ........................................ คณะทางาน
(........................................)
ลงชื่อ ......................................... ประธานคณะทางาน
(..........................................)
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...(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)...
รายงานการประชุมไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ครั้งที่...............
วันที่........เดือน....................... พ.ศ. .................
คำร้องเลขที่............../............
...........................................................................................คูก่ รณี (ผู้ ร้อง)
ระหว่ำง

...........................................................................................คู่กรณีอกี ฝ่ำยหนึ่ง

นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพำท วันที่.............................................
เริ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพำทตั้งแต่เวลำ.............................. น. จนถึง ............................ น.
ผู้เข้ำร่วมประชุม..........................................................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง)
........................................................................................................ .คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึง่
สรุปผลการไกล่เกลีย่
คู่กรณีตกลงนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพำทอีกครั้ง ในวันที่.....................................เวลำ............................ น.
ตกลงกันได้และจะนำข้อตกลงระงับข้อพิพำทเพื่อบังคับตำมข้อตกลงระงับข้อพิพำท หำกคู่กรณีอีกฝ่ำยไม่ปฏิบัติ
ตำมข้อตกลงระงับข้อพิพำท โดยต้องกระทำภำยใน 3 ปี นับแต่วันที่อำจบังคับตำมข้อตกลงระงับข้อพิพำท
ตกลงกันไม่ได้
อื่นๆ................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................... ผู้ไกล่เกลี่ย
(..........................................)
ลงชื่อ .......................................... คณะทำงำน
(..........................................)
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การไกล่เกลี่ยสาเร็จ
รายงานการไกล่เกลี่ย
หมายเลขคาขอที่............../...............
หมายเลขบันทึกเลขที่............./..............
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน.........................................
วันที่ .............. เดือน ........................ พุทธศักราช .............
ความอาญา (หรือแพ่ง)

.........................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง)
ระหว่าง

.........................................................................คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ไกล่เกลี่ยออกนัง่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ................. นาฬิกา
นัดไกล่เกลี่ยวันนี้ ผู้รอ้ ง /ผูร้ ับมอบอานาจ /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /.
มาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวันนี้

.

ผู้ไกล่เกลี่ยได้เจรจาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว คดีสามารถตกลงกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
รายงานการไกล่เกลี่ยฉบับนี้ได้อ่านให้กับคู่กรณีฟังและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความสมัครใจ
ของคู่กรณี โดยไม่มฝี ่ายใดโต้แย้ง จึงให้คู่กรณีทงั้ สองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ............................... ผู้ไกล่เกลี่ย บันทึก/อ่าน
( ............................... )
ลงชื่อ ............................... คู่กรณี (ผู้ร้อง)
( ............................... )

ลงชื่อ ...................................... ผู้ไกล่เกลี่ย
( ............................... )
ลงชื่อ ..................................... คู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่ง
( ................................ )
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การไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ
รายงานการไกล่เกลี่ย
หมายเลขคาขอที่............../...............
หมายเลขบันทึกเลขที่............./..............
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน.........................................
วันที่ .............. เดือน ........................ พุทธศักราช .............
ความอาญา (หรือแพ่ง)
.........................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง)
ระหว่าง

..........................................................................คู่กรณีอีกฝ่ายหนึง่

ผู้ไกล่เกลี่ยออกนัง่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ................. นาฬิกา
นัดไกล่เกลี่ยวันนี้ ผู้รอ้ ง /ผูร้ ับมอบอานาจ /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /.
มาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวันนี้

.

ผู้ไกล่เกลี่ยได้เจรจาคู่ก รณี ทั้ ง สองฝ่ายแล้ว ไม่ ส ามารถตกลงกั นได้ จึง ขอยกเลิก การไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาท บันทึกรายงานฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน
รายงานการไกล่เกลี่ยฉบับนี้ได้อ่านให้กับคู่กรณีฟังและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความสมัครใจ
ของคู่กรณี โดยไม่มีฝ่ายใดโต้แย้ง จึงให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ............................... ผู้ไกล่เกลี่ย บันทึก/อ่าน
( ............................... )
ลงชื่อ ............................... คู่กรณี (ผู้ร้อง)
( ............................... )

ลงชื่อ ...................................... ผูไ้ กล่เกลีย่
( ............................... )
ลงชื่อ ...................................... คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
( ................................ )
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การเลื่อนการไกล่เกลี่ย
รายงานการไกล่เกลี่ย
หมายเลขคาขอที่............../.............
หมายเลขบันทึกเลขที่............./.............
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน.........................................
วันที่ .............. เดือน ........................ พุทธศักราช .............
ความอาญา (แพ่ง)
.........................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง)
ระหว่าง

..........................................................................คู่กรณีอีกฝ่ายหนึง่

ผู้ไกล่เกลี่ยออกนัง่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เวลา ............. นาฬิกา
นัดไกล่เกลี่ยวันนี้ ผู้รอ้ ง /ผูร้ ับมอบอานาจ /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /
มาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวันนี้

.

.

ผู้ร้อง /ผู้รับมอบอานาจ /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /
แถลงร่วมกันว่า วันนี้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ติดภารกิจ สาคัญ ท าให้ ไม่ส ามารถมาไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทวันนี้ได้ แต่คู่ความทั้ งสองฝ่ายประสงค์เจรจาเพื่อยุติ
ข้อพิพาทคดีนี้ จึงขอเลื่อนการไกล่เกลี่ยออกไปสักนัด
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีทางตกลงกันได้ หากตกลงกันได้จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
เห็นควรเลื่อนการไกล่เกลี่ยไปในวันที่.........เดือน.........พ.ศ...............
โดยให้คู่กรณีทงั้ สองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน/อ่านแล้ว

ลงชื่อ ...................................... ผู้ไกล่เกลี่ย บันทึก/อ่าน
( .................................... )
ลงชื่อ ...................................... คู่กรณี (ผู้รอ้ ง)
( .................................... )

ลงชื่อ ...................................... ผู้ไกล่เกลี่ย
( .................................... )
ลงชื่อ ...................................... คู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่ง
( .................................... )
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การเลื่อนการไกล่เกลี่ยไปปฏิบัติตามเงื่อนไข
รายงานการไกล่เกลี่ย
หมายเลขคาขอที่............../๒๕๖๓
หมายเลขบันทึกเลขที่............./256๓
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน.........................................
วันที่ .............. เดือน ........................ พุทธศักราช .............
ความอาญา (แพ่ง)
.........................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง)
ระหว่าง

..........................................................................คู่กรณีอีกฝ่ายหนึง่

ผู้ไกล่เกลี่ยออกนัง่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เวลา ............ นาฬิกา
นัดไกล่เกลี่ยวันนี้ ผู้รอ้ ง /ผูร้ ับมอบอานาจ /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /
แถลงร่วมกันว่า มาเจรจาไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทวันนี้

.

ผู้ไกล่เกลี่ยได้เจรจาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว คดีมีทางตกลงกันได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. .................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................................................................
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีสามารถตกลงกันได้แล้ว เพื่อให้โอกาสคู่กรณีไปปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้
ตกลงไว้ ให้เลื่อนการไกล่เกลี่ยไปในวันที่ ..............เดือน ............ พศ. ................. เวลา ............... นาฬิกา
รายงานการไกล่เกลี่ยฉบับนี้ได้อ่านให้กับคู่กรณีฟังและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความสมัครใจ
ของคู่กรณีโดยไม่มฝี ่ายใดโต้แย้ง
โดยให้คู่กรณีทงั้ สองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน/อ่านแล้ว
ลงชื่อ ...................................... ผู้ไกล่เกลี่ย บันทึก/อ่าน
( .................................... )
ลงชื่อ ...................................... คู่กรณี (ผู้ร้อง)
( .................................... )

ลงชื่อ ...................................... ผู้ไกล่เกลี่ย
( .................................... )
ลงชื่อ ...................................... คู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่ง
( .................................... )
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บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
2562
เขียนที่........................................................
...................................................................
...................................................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ...............
....................................................................... ผู้ร้อง
ระหว่าง

....................................................................... คู่กรณี

ข้อพิพาท/ข้อหา/ฐานความผิด .....................................................................................................................................................
จำานวนทุนทรัพย์..............................................บาท (...................................................................................................................)
๑. ข้าพเจ้า................................................................................. โดย.............................................................................

ผู้มีอำานาจกระทำาการแทน อยู่บ้านเลขที่/สำาหนักงานตั้งอยู่เลขที่....................หมู่ที่......... ซอย.........................................
ถนน........................... ตำาบล/แขวง................................. อำาเภอ/เขต................................. จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์............................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................
โทรสาร............................................. E-mail............................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ร้อง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
๒. ข้าพเจ้า................................................................................. โดย.............................................................................
ผู้มีอำานาจกระทำาการแทน อยู่บ้านเลขที่/สำาหนักงานตั้งอยู่เลขที่....................หมู่ที่......... ซอย.........................................
ถนน........................... ตำาบล/แขวง................................. อำาเภอ/เขต................................. จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์............................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................
โทรสาร............................................. E-mail............................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คู่กรณี” อีกฝ่ายหนึ่ง
ขอทำาบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้
๑. .................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๔. .................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๕. .................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๖. .................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
/อนึ่ง...
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-2อนึ่ง ในการทำาบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ผู้ร้องและคู่กรณีได้ทำาบันทึกข้อตกลงกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย
ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญาอย่างใด ๆ และในการทำาบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยท่านใด
เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด
บันทึกข้อตกลงนี้ทำาขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ย
และพยานไว้เป็นสำาคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับรวมถึงหน่วยงานซึ่งดำาเนินการไกล่เกลี่ย/ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน
หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง คู่กรณีมีสิทธิที่จะนำาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปยื่น
คำาร้องขอต่อศาล เพื่อให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท ซึ่งต้องกระทำาภายในกำาหนด 3 ปี นับแต่วันที่อาจบังคับตาม
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ ถ้าไม่ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นเป็นอันระงับไป
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ร้อง
(.................................................)

(ลงชื่อ) .................................................... คู่กรณี
(.................................................)

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ไกล่เกลี่ย
(.................................................)

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ไกล่เกลี่ย
(.................................................)

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ไกล่เกลี่ย
(.................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... พยาน
(.................................................)

(ลงชื่อ) .................................................... พยาน
(.................................................)

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้จดบันทึก
(.................................................)
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ที่ ยธ ๐๔๐๓ (เลขทะเบียน)/

ตัวอย่าง การก�ำหนดเลขประจ�ำตัวของเจ้าของเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
             ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ก�ำหนดได้ คือ ยธ ๐๔๐๓ (กจ ๐๑๑๓๐๑)
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แบบคำร้อง
ขอคัดค้ำนผู้ไกล่เกลี่ย
ขอตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ย
ผู้ไกล่เกลี่ยขอยุติหน้ำที่
คู่กรณีขอถอนตัว

คำร้องเลขที่ ............./.....................
ข้อพิพำทเรื่อง.................................................................
เขียนที่...........................................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ. .....................

....................................................................................................คู่กรณี /(ผูร้ ้อง)
......................................................................................................คูก่ รณีอีกฝ่ำยหนึง่
ระหว่ำง

......................................................................................................ผู้ไกล่เกลี่ย
......................................................................................................ผู้ไกล่เกลี่ย
......................................................................................................ผู้ไกล่เกลี่ย

เรียน.................................................(ประธำนคณะทำงำนบริหำรประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน)
ข้ำพเจ้ำชื่อ..............................................สกุล.........................................เกี่ยวข้องเป็น........................................
เลขบัตรประจำตัวประชำชนเลขที่............................................อำยุ...............ปี สัญชำติ......................................
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเลขที.่ ...............ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์..........................................ID:Line.............................................
มีควำมประสงค์
ขอคัดค้ำนผู้ไกล่เกลี่ย ขอตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ย
ขอยุติหน้ำที่ผู้ไกล่เกลี่ย
คู่กรณีขอถอนตัว
โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี.้ ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(.................................................................)
(ผู้ร้อง)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ควำมเห็น/คำสัง่ ของประธำนคณะทำงำนบริหำรประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(.................................................................)
ประธำนคณะทำงำน
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ความผิดอันยอมความได้ ที่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๓๕)
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ได้บัญญัติไว้เป็นความผิดอันยอมความได้ มีดังนี้
(๑)
ความผิดดเกีเกี่ย่ยวกัวกับบการค้
การค้า า
(๑) ความผิ
ม.๒๗๒ ฐานเอาชื่อหรือยี่ห้อในทางการค้าของผู้อื่นมาใช้
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ม. ๒๗๖ วรรคแรก ข่ ม ขื น กระช� ำ เรา (ซึ่ ง เป็ น การกระท� ำ ระหว่ า งคู ่ ส มรส
ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก�ำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย)
ม. ๒๗๘ วรรคแรก (ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก� ำนัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำ
รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระท�ำแก่บคุ คลดังระบุไว้ในมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๕/๒)
ม. ๒๗๘ วรรคสอง (ซึ่งเป็นการกระท�ำระหว่างคู่สมรส ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก�ำนัล
หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย)
ม. ๒๘๓ ทวิ วรรคแรก พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร (เฉพาะกรณีที่กระท�ำแก่บุคคล
อายุเกิน สิบห้าปี)
ม. ๒๘๓ ทวิ วรรคสาม ซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารตาม ม. ๒๘๓
ทวิ วรรคแรก (เฉพาะกรณีที่กระท�ำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี)
ม. ๒๘๔ พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร
(๒) ความผิ
ขของประชาชน
(๓)
ความผิดดเกีเกี่ย่ยวกัวกับบความสงบสุ
ความสงบสุ
ขของประชาชน
ม.๓๐๙ วรรคแรก ฐานท�ำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ
(๓) ความผิ
(๔)
ความผิดดต่ต่ออเสรี
เสรีภภาพาพ
ม.๓๑๐ วรรคแรก ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
ม.๓๑๑ วรรคแรก ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นโดยประมาท
(๔) ความผิ
บบ
(๕)
ความผิดดฐานเปิ
ฐานเปิดดเผยความลั
เผยความลั
ม.๓๒๒ ฐานเปิดเผยความลับในจดหมาย โทรเลขหรือเอกสาร
ม.๓๒๓ ฐานเปิดเผยความลับของผู้อื่นที่รู้มาโดยหน้าที่
ม.๓๒๔ ฐานเปิดเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์
(๕) ความผิ
(๖)
ความผิดดฐานหมิ
ฐานหมิ่น่นประมาท
ประมาท
ม.๓๒๖ ฐานหมิ่นประมาทคนเป็น
ม.๓๒๗ ฐานหมิ่นประมาทคนตาย
ม.๓๒๘ ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
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(๖)
(๗) ความผิ
ความผิดดฐานฉ้
ฐานฉ้ออโกง
โกง
ม.๓๔๑ ฐานฉ้อโกงธรรมดา
ม.๓๔๒ ฐานฉ้อโกงประกอบด้วยเหตุพิเศษ
ม.๓๔๔ ฐานฉ้อโกงแรงงานให้ไปท�ำงาน
ม.๓๔๕ ฐานสั่งซื้ออาหารหรือเข้าอยู่ในโรงแรมโดยไม่มีเงิน
ม.๓๔๖ ฐานชักจูงให้เด็กเบาปัญญาขายของโดยเสียเปรียบ
ม.๓๔๗ ฐานฉ้อโกงในเรื่องประกันวินาศภัย
ม.๓๔๙ ฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ผู้รับจ�ำน�ำ
ม.๓๕๐ ฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ธรรมดา
(๘)ความผิ
ความผิดดฐานยั
ฐานยักกยอก
ยอก
(๗)
ม.๓๕๒ ฐานยักยอกทรัพย์ธรรมดา
ม.๓๕๓ ฐานยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์แทนเขา
ม.๓๕๔ ฐานยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์ตามค�ำสั่งศาล
ม.๓๕๕ ฐานยักยอกทรัพย์เก็บตก
(๙)
ฐานท�ำำให้ให้เสีเสียยทรัทรัพพย์ ย์
(๘) ความผิ
ความผิดดฐานท�
ม.๓๕๘ ฐานท�ำให้เสียทรัพย์ธรรมดา
ม.๓๕๙ ฐานท�ำให้เสียทรัพย์ชนิดพิเศษ
(๑๐)
ความผิ
ดฐานบุ
(๙) ความผิ
ดฐานบุ
กรุก กรุก
ม.๓๖๒ ฐานบุกรุกธรรมดา
ม.๓๖๓ ฐานบุกรุกโดยย้ายเครื่องหมายอสังหาริมทรัพย์
ม.๓๖๔ ฐานเข้าไปซ่อนตัวในเคหะหรืออาคารของผู้อื่น
นอกจากความผิดอันยอมความได้ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีความผิดอันยอม ความได้ตามประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งมีที่มาจากความผิดต่อแผ่นดิน แต่มีข้อยกเว้นให้ความผิดต่อแผ่นดินดังกล่าวเป็นความผิด
อันยอมความได้ อันเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท�ำความผิดเป็นญาติกันตามมาตรา ๗๑
วรรคสอง ซึ่งก�ำหนดให้ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ (ลักทรัพย์ธรรมดา) มาตรา ๓๓๕ (ลักทรัพย์
ประกอบด้วยเหตุพิเศษ (เหตุฉกรรจ์) ) มาตรา ๓๓๖ วรรคแรก (วิ่งราวทรัพย์ธรรมดา) และมาตรา ๓๔๑ ถึง
มาตรา ๓๖๔ นั้น ถ้าเป็นการกระท�ำที่สามีกระท�ำต่อภริยาหรือภริยากระท�ำต่อสามีผู้กระท�ำไม่ต้องรับโทษ
ความผิดดังระบุมานี้ ถ้าเป็นการกระท�ำที่ผู้บุพการีกระท�ำต่อผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดาน กระท�ำต่อผู้บุพการี
หรือพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน กระท�ำต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้
ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่า ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิด
นั้นเพียงใดก็ได้
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ส่วนความผิดอันยอมความได้ตามกฎหมายอื่น ได้แก่
พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ความผิดฐานละเมิดงานอันมีลขิ สิทธิ์ เป็นความผิดอันยอมความได้
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ฐานออกเช็คโดยเจตนา
ที่จะไม่ให้มีการใช้เงิน (มาตรา 4)
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฐานน�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
ซึง่ ข้อมูลทีป่ รากฏเป็นภาพโดยประการทีน่ า่ จะท�ำให้ผอ้ ู นื่ เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ เกลียดชัง หรือได้รบั ความอับอาย (มาตรา ๑๖)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ฐานกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว (มาตรา ๔)
พระราชบัญญัตคิ วามลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ฐานเปิดเผยความลับทางการค้าของผูอ้ นื่ (มาตรา ๓๓)
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ฐานโอน จ�ำนอง
หรือจ�ำน�ำทรัพย์ที่ได้กรรมสิทธิ์มาโดยใช้เงินกู้จากธนาคารและเอกสารระบุการห้ามไว้ (มาตรา ๓๒)
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฐานเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล (มาตรา ๗)
ฐานใช้ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัยโดยไม่ได้รับความยินยอม (มาตรา ๙) เป็นต้น

ความผิดลหุโทษที่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ความผิดลหุโทษ หมายความว่า ความผิดอาญาแผ่นดินที่เกิดจากการกระท�ำผิดเล็กน้อย มีอัตราโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติไว้ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถน�ำความผิดลหุโทษมาไกล่เกลี่ย
เพื่อระงับข้อพิพาททางอาญาได้ ตามมาตรา ๓๕ (๒) ได้แก่
(๑) ประมาทเป็นเหตุให้บคุ คลอืน่ ได้รบั อันตรายแก่กายและจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐
(๒) ท�ำร้ายร่างกายผูอ้ นื่ ไม่ถงึ กับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๙๑
(๓) ท�ำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๒
(๔) ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๓
(๕) ไล่ ต ้ อ นหรื อ ท� ำ สั ต ว์ เ ข้ า สวนไร่ น าของผู ้ อื่ น ที่ แ ต่ ง ดิ น ไว้ เพาะพั น ธุ ์ ไ ว้ หรื อ มี พื ช พั น ธุ ์
หรือผลผลิตอยู่ ตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๔
(๖) ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าในสวนไร่นาของผู้อื่นที่แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์
หรือผลิตผลอยู่ ตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๕
(๗) กระท�ำด้วยประการใดๆ อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่น หรือกระท�ำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย
หรือเดือดร้อนร�ำคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗
(๘) ความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม ตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา
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คูม
่ อื ปฏิบต
ั งิ านศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.)
ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
พ.ศ. 2562
พิมพ์ครั้งที่ 2 จ�ำนวน 600 เล่ม พ.ศ. 2563

จัดท�ำและเรียบเรียง
ที่ปรึกษา
นายเรืองศักดิ์
นายเกิดโชค
นางนงภรณ์

สุวารี
เกษมวงศ์จิตร
รุงเพ็ชรวงศ์

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ
ผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชน

ดร. ธปภัค

บูรณะสิงห์

นายภูชิชญ์
นายพีรภัทร
ว่าที่ร้อยโทชีวีวัฒน์
นายธานัท
นางสาวจิตรา
นางสาวศิวาพร

จารุวัฒน์
บุญรอด
หวานอารมย์
มิ่งทองค�ำ
สรณสิริ
ศรียาคะบุตร

ผู้อำ� นวยการกองส่งเสริม
การระงับข้อพิพาท
นักวิชาการยุติธรรมช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการยุติธรรมช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการยุติธรรมช�ำนาญการ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

คณะผู้จัดท�ำ

ด�ำเนินการออกแบบและพิมพ์
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พิมพ์ที่
บริษัท รีปริ้น จ�ำกัด

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติ

การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญา
บางประเภทมีระบบ และมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ไกล่เกลี่ยและการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพผู้ไกล่เกลี่ย
และคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีและบุคคลอื่น ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ซึ่งการตรา
พระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ ส อดคล้ อ งกั บ เงื ่ อ นไขที ่ บ ั ญ ญั ต ิ ไ ว้ ใ นมาตรา ๒๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าท
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ น ต้ น ไป เว้ น แต่ บ ทบั ญ ญั ต ิ แห่ ง หมวด ๒ การไกล่ เ กลี ่ย ข้อ พิ พ าททางแพ่ ง หมวด ๓
การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าททางอาญา หมวด ๔ การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าททางอาญาในชั้ น
การสอบสวน และหมวด ๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจา
ตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัย ชี ้ขาด
ข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดำเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี
“ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้ง
ให้ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
“ข้อ ตกลงระงับข้อ พิพ าท” หมายความว่า ข้อ ตกลงที่ค ู่กรณีต กลงให้ม ีผ ลผู ก พั น
โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ และให้คู่กรณี
แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนั้น
“หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐซึ่ง
ดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ศาลยุ ต ิ ธ รรม สำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด หรื อ หน่ ว ยงานอื ่ น ของรั ฐ ตามที่ ร ั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงยุติธรรมกำหนดในกฎกระทรวง
“นายทะเบีย น” หมายความว่า หัวหน้าหน่ วยงานของรัฐซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาท
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มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ
ที่ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของตน
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
มาตรา ๕ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที ่ ป ระสงค์ จ ะดำเนิ น การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าท
ตามพระราชบัญญัตินี้ แจ้งให้กระทรวงยุติธรรมทราบด้วย
มาตรา ๖ ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงโดยไม่เป็นผล หากปรากฏว่า
อายุความครบกำหนดไปแล้วในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจะครบกำหนดภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง ให้อายุความขยายออกไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา ๓๓ ให้นำความใน
วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้นับระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งของศาลถึงที่สุด
มาตรา ๗ ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัย การสูงสุด
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตน
ให้ประธานศาลฎีกามีอ ำนาจออกข้อ กำหนด และนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
มีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ และให้อัยการสูงสุดมีอำนาจออกข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๘ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว
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หมวด ๑
ผู้ไกล่เกลีย่
มาตรา ๙ บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน
ให้นายทะเบียนมีอำนาจสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การต่ออายุหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การแจ้งรายการในการยื่น
คำขอขึ้นทะเบียน และแบบบัตรประจำตัวผู้ไกล่เกลี่ย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
การถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ย การสิ้นสภาพของผู้ไกล่เกลี่ย และการเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนา
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง
(๒) เป็ น ผู ้มี ป ระสบการณ์ใ นด้ านต่ าง ๆ อั น จะเป็ นประโยชน์แ ก่ก ารไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาท
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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(๓) เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่พ้นห้าปี
นับถึงวันยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
มาตรา ๑๑ ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดแนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๒) ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และเสนอแนะคู่กรณีในการหาแนวทางยุ ติ
ข้อพิพาท
(๓) ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง
(๔) จัดทำข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยกระทำการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิด
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
มาตรา ๑๒ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
(๒) เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกครั้ง ในกรณีที่ไม่อาจเข้าร่วมการไกล่เ กลี่ ย
ข้อพิพาทได้ ต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททราบ
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ไม่ทำให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร
(๔) ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณีหรือ
บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ
(๖) รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๗) ไม่กระทำการในลักษณะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทหรือบีบบังคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดลงลายมือชื่อในข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(๘) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๑๓ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็น
กลาง และความเป็นอิสระของตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวพันกับคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส
(๒) เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้ องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้
เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน
(๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง
มาตรา ๑๔ ผู้ไกล่เกลี่ย อาจถูกคู่กรณีตั้งข้อ รังเกียจที่มีส ภาพร้ายแรงอันอาจท ำให้
การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางหรื อไม่เป็นอิสระได้ หากมีกรณีดังกล่าวผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอน
ตามมาตรา ๑๕ (๔) ได้
ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน การตั้งข้อรังเกียจตามวรรคหนึ่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคู่กรณีทุกคนในฝ่ายนั้น
มาตรา ๑๕ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนโดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือ
หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(๑) กระทำการฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
(๒) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
(๓) ขาดจริยธรรมตามมาตรา ๑๒
(๔) ถูกตั้งข้อรังเกียจตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้ามมิให้ผู้ไกล่เกลี่ยกระทำการหรือจัดให้กระทำ
การใด ๆ ที่เป็นการบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพื่อให้
คู่กรณีทำข้อตกลงระงับข้อพิพาท
มาตรา ๑๗ ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สิ้นสภาพการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลีย่
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
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มาตรา ๑๘ ในกรณี ท ี ่ ผ ู ้ ไ กล่ เ กลี ่ ย ถู ก ถอดถอนหรื อ ความเป็ น ผู ้ ไ กล่ เ กลี ่ ย สิ ้ น สุ ด ลง
ในระหว่างการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีอาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นต่อไปโดยอาจใช้เอกสารของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด ำเนินการ
มาแล้วได้ตามที่คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เห็นสมควร
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยในหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ ำเป็นในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๒
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่ง
ส่วนที่ ๑
กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่ง
มาตรา ๒๐ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเกี่ยวด้วยสิทธิ
แห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถกระทำได้
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์
(๒) ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
(๓) ข้อพิพาทอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๔) ข้อพิพาทอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท หรือไม่เกิน
จำนวนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๑ ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ยื่นคำร้อง
ต่อหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้ ห น่ ว ยงานซึ ่ ง ดำเนิ น การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าทสอบถามความสมั ค รใจของคู ่ ก รณี
อีกฝ่ายหนึ่งที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้หน่วยงานซึ่ง
ดำเนิ น การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าทจำหน่ ายคำร้ อ งไกล่ เกลี ่ ย ข้ อ พิ พ าทนั ้ น และแจ้ ง ให้ ค ู ่กรณี
ผู้ยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ
ในกรณีที่มีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีทสี่ มัครใจเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
การยื ่ น คำร้ อ งขอไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าท รายละเอี ย ดของคำร้ อ ง และระยะเวลา
ในการพิจารณาคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประกาศกำหนด
มาตรา ๒๒ ให้คู่กรณีตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนหนึ่งหรือหลายคนจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ย
ที่หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพ าทจัดทำไว้ หากคู่กรณีไม่ส ามารถตกลงแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ยได้ คู่กรณีอาจขอให้หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
จากบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกำหนด
การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ ห น่ ว ยงานซึ ่ ง ดำเนิ น การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าทชี ้ แ จงคู ่ ก รณี เ กี ่ ย วกั บ กระบวนการและ
ผลทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๒๓ เมื่อมีข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็น
อิสระของผู้ไกล่เกลี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา ๑๓ และคู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดคัดค้านหรือผู้ไกล่เกลี่ยเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้ไกล่เกลี่ยผู้นั้นหยุดการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทไว้ก่อน และแจ้งให้หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ เพื่อที่หัวหน้า
หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวจะได้มีคำสั่งต่อไป
การยื่นคำคัดค้าน การพิจารณาคำคัดค้าน และการให้ผู้ไกล่เกลี่ยคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ไกล่เกลี่ยซึ่ งถู กคั ดค้ าน ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รั ฐมนตรีว ่ าการ
กระทรวงยุติธรรมกำหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓ เมื่อมีการทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ตามมาตรา ๓๐ แล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่าผู้ไกล่เกลี่ยมิได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุ
อันควรสงสัย ถึงความเป็นกลางหรือ ความเป็นอิส ระของผู้ไกล่เกลี่ย ตามมาตรา ๑๓ หรือ
การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บันทึกข้อตกลงนั้นไม่เสียไป แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิ
คู่กรณีในการพิสูจน์ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงดังกล่าว
มาตรา ๒๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ด ำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
โดยผู้ไกล่เกลี่ยอาจตกลงกับคู่กรณีเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้วยก็ได้
ในการไกล่ เกลี ่ ย ข้ อพิ พาท เมื ่ อผู ้ ไกล่ เกลี ่ ย สอบถามข้ อ เท็ จจริ งเกี ่ ย วกั บข้ อพิ พ าท
ความประสงค์ของคู่กรณีที่จะระงับข้อพิพาท และข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย
ข้อ พิพ าทแล้ว ให้ผ ู้ไกล่เกลี่ย อธิบายให้ค ู่กรณีเข้าใจซึ่งกันและกันหรือ ผ่อนปรนเข้าหากัน
อันนำไปสู่การตกลงระงับข้อพิพาทกันได้
มาตรา ๒๖ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย เว้นแต่
เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบางสถานการณ์ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจดำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทลับหลังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้ แต่ผู้ไกล่เกลี่ยต้อ งแจ้งถึงการดำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทนั้นให้คู่กรณีฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย
ผู้ไกล่เกลี่ยอาจอนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยก็ได้
มาตรา ๒๗ ในระหว่างการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิ
ถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้ไกล่เกลี่ยได้
มาตรา ๒๘ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้
โดยอิสระ ทั้งนี้ ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย
หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้รับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดังต่อไปนี้ เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวน
พิจารณาอื่นใด เว้นแต่เพื่อการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(๑) ความประสงค์หรือความสมัครใจของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของคู่กรณี
(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระทำโดยคู่กรณีในการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
(๔) ข้อเสนอใด ๆ ที่เสนอโดยผู้ไกล่เกลี่ย
(๕) ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครใจที่จะยอมรับข้อเสนอในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
(๖) เอกสารที่จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้หรือใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยเฉพาะ
พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใดที่มีอยู่และนำสืบได้อยู่แล้วในกระบวนพิจารณาของศาล
กระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรื อ กระบวนพิ จ ารณาอื่ น ใด ย่ อ มไม่ ต้ อ งห้ า มตามวรรคหนึ่ ง
ด้วยเหตุที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำ�ไปใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๓๐ เมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อั กษร
โดยให้คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อไว้
บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี
(๒) ข้อพิพาทตามกฎหมาย
(๓) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๔) สาระสำคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท เช่น การชดใช้
เยียวยาความเสียหาย เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้ นปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ หรือ
ข้อตกลงไม่ติดใจที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย
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มาตรา ๓๑ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทกันได้
(๒) คู่กรณีถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรา ๒๗
(๓) ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์และให้ยุติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
ส่วนที่ ๒
การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
มาตรา ๓๒ เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทแล้ว แต่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท คู่กรณี
ฝ่ายที่เรียกร้องอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้
การร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องกระทำภายในสามปีนับแต่วันที่อาจบังคับตามข้อตกลง
ระงับข้อพิพาทได้ ถ้าไม่ได้ร้องขอภายในกำหนดดังกล่าว ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้น
เป็นอันระงับไป
การร้อ งขอตามวรรคหนึ่งให้ย ื่นต่อศาลยุติธรรมที่มีการทำข้อ ตกลงระงับข้อพิพาท
ในเขตศาลนั ้ น หรื อ ศาลยุ ต ิ ธรรมที ่ ค ู ่ กรณี ฝ ่ ายใดฝ่ ายหนึ ่ งมี ภ ู ม ิ ล ำเนาอยู ่ ในเขตศาล หรื อ
ศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยนั้น และให้เสียค่าขึ้นศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในอัตราเดียวกับคำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการในประเทศ
มาตรา ๓๓ ให้ศาลมีค ำสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท เว้นแต่ความปรากฏ
แก่ศาล หรือคู่กรณีซึ่งถูกบังคับตามข้อตกลงนั้นพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า
(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถที่จะเข้าทำข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาท
(๒) มูล เหตุแห่งข้อ พิพ าทหรือ ข้อ ตกลงระงั บข้อ พิพ าทมีลัก ษณะเป็ นการต้อ งห้ า ม
ชัดแจ้ง โดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
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(๓) ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกิดจากกลฉ้อฉล บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระทำการโดยมิชอบ
ด้วยประการใด ๆ
(๔) มีเหตุเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา ๒๔ ที่มีผลต่อการทำบันทึก
ข้อตกลงอย่างมีนัยสำคัญ
ห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
(๑) ศาลมีคำสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(๒) ศาลมีคำสั่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
(๓) ศาลมีคำสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง
คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๔ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอำนาจออก
ข้อกำหนดในเรื่องการยื่นคำร้องขอและการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา ๓๒
และการมีคำสัง่ ตามมาตรา ๓๓ ทั้งนี้ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้นำบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญา
มาตรา ๓๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ความผิดอันยอมความได้
(๒) ความผิ ด ลหุ โ ทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓
มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอืน่
ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเมื่อคู่กรณีท ำข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญา
กันแล้ว ให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับเฉพาะคู่กรณีซึ่งทำข้อตกลงดังกล่าว
มาตรา ๓๖ ในการดำเนิ นการไกล่ เกลี ่ ยข้ อพิ พาททางอาญา หากคดี อยู ่ ในระหว่ าง
การสอบสวน หรือพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้ว ให้หน่วยงาน
ซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชนแจ้งให้พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ทราบ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล
อาจรอการสอบสวน การสั่งคดี การพิจารณาคดีหรือการพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี ไว้ก่อน
จนกว่าจะรู้ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้
เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาสิ้นสุดลงแล้ว ให้หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาลทราบ ในกรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาททางอาญากันได้ ให้ส่ง
สำเนาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปด้วย
ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่เป็นผล ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือศาล สอบสวน สั่งคดี หรือพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป
มาตรา ๓๗ หากคู่กรณีท ำข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิ บัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่งแล้ว
ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่ง ให้คู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการเพื่อขอให้มีการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา ๓๒ ได้
ในกรณี ต ามวรรคหนึ ่ง ซึ ่ง มี ข้ อ ตกลงระงั บ ข้ อ พิ พ าทให้ ค ู่ ก รณี ฝ ่า ยใดฝ่ ายหนึ่ งได้รับ
ประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อตกลง ให้นำความในมาตรา ๖ มาใช้บังคับในกรณี
ที่คู่กรณีฝ่ายนั้น ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
มาตรา ๓๘ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใดซึ่งความในหมวดนี้มิได้บัญญัติไว้
ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง มาใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาโดยอนุโลม
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หมวด ๔
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
ส่วนที่ ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๓๙ ในหมวดนี้
“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา” หมายความว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใน
ชั้นการสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจัดให้คู่กรณีในคดีอาญามีโอกาสเจรจาตกลงหรือเยียวยา
ความเสียหายเพื่อระงับคดีอาญา
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ต้องหาและผู้เสียหายในคดี อาญา แต่ไม่หมายความรวมถึง
คดีอาญาที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย
มาตรา ๔๐ เมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอ ำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญาตามมาตรา ๔๔ แล้ว ให้หยุดนับอายุความในการดำเนินคดีอาญา และเมื่อพนักงาน
สอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไปตามมาตรา ๖๑ ให้นับอายุความในการ
ดำเนินคดีต่อจากเวลานั้น
พนักงานสอบสวนผู้มีอ ำนาจออกคำสั่งให้ไกล่เกลี่ย ข้อ พิพ าททางอาญา ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุดกำหนด แล้วแต่กรณี
เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาหากผู้ต้องหามิได้มีพฤติการณ์หลบหนี
มิให้นำบทบัญญัติในเรื่องการฟ้องและการผัดฟ้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ
วิธีพ ิจารณาความอาญาในศาลแขวง รวมทั้งการควบคุมและการขังตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บั งคับ ทั้งนี้ จนกว่าพนักงานสอบสวนผู้มีอ ำนาจออกคำสั่งจะมี
คำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไป และให้นับระยะเวลาการฟ้อง การผัดฟ้อง การควบคุม และการขัง
ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป
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กรณีตามวรรคสาม ถ้าผู้ต้อ งหาได้รับการปล่อ ยชั่วคราวในชั้นการสอบสวน มิให้
นำบทบัญญัตใิ นเรื่องระยะเวลาตามมาตรา ๑๑๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับ
มาตรา ๔๑ การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าททางอาญาในชั ้ น การสอบสวนให้ ก ระท ำได้ ใ น
คดีความผิด ดังต่อไปนี้
(๑) คดีความผิดอันยอมความได้
(๒) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓
มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอืน่
ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ คดีความผิดตามมาตรา ๔๑ (๓) ต้องเป็นกรณีที่
(๑) ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
เป็นคดีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ ซึ่งพ้นระยะเวลาเกินสามปีนับแต่มี
คำสั่งยุติคดี และ
(๒) ผู้ต้องหาไม่อยู่ระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือพ้นโทษมาแล้วเกินกว่าห้าปี
เว้นแต่ เป็นคดีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ หรือคดีความผิดที่ผู้ต้องหาได้
กระทำในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
มาตรา ๔๓ คดีที่อาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ คู่กรณี
ทราบ ในโอกาสแรกว่ามีสิทธิยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
มาตรา ๔๔ เมื ่ อ คู ่ ก รณี ท ั ้ ง สองฝ่ า ยสมั ค รใจและประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มการไกล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาททางอาญา และคดีนั้นมิได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ให้คู่กรณียื่นคำร้อง
ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอ
หากพนักงานสอบสวนผู้มีอ ำนาจออกคำสั่งเห็นว่าพฤติการณ์ของการกระทำความผิดไม่ร้ายแรง
และไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม ให้พิจารณามีคำสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
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การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา การพิจารณาและระยะเวลาการสั่งคำร้อง
และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามความในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิ ธ ี ก าร และเงื ่อนไข ตามระเบี ยบที่ ผ ู ้บ ั ญชาการตำรวจแห่ งชาติ ปลั ดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุด กำหนด
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๕ ในกรณีมีผู้เสียหายหลายคน ผู้เสียหายซึ่งเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญา ต้องสมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ในกรณีที่มีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคูก่ รณีที่สมัครใจเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
มาตรา ๔๖ ให้ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ต้องไม่ขัดหรือฝืนความประสงค์ของผู้เสียหาย
มาตรา ๔๗ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนใดซึ่งความใน
หมวดนี ้ ม ิ ไ ด้ บ ั ญ ญั ต ิ ไ ว้ ให้ น ำบทบั ญ ญั ต ิ ใ นหมวด ๒ การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง
และหมวด ๓ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา มาใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ในชั้นการสอบสวนโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ผู้ไกล่เกลีย่
มาตรา ๔๘
๔๘ บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผูผู้ไกล่
กล่เเกลี
กลี่ย่ยตามความในหมวดนี
ตามความในหมวดนี้ ้ ให้ยื่น
คำคำขอต่
� ขอต่ ออผูบั้ บญั ญชาการตำรวจแห่
ชาการตำ � รวจแห่งงชาติ
ชาติ ปลั
ปลัดดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรื
หรือออัอัยยการสู
การสูงงสุสุดด แล้วแต่กรณี ในฐานะนายทะเบียน และให้นำ�ำความใน
ความใน
มาตรา ๙๙มาใช้
บังบคัังบคัโดยอนุ
โลมโลม
มาใช้
บโดยอนุ
ผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
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มาตรา ๔๙ ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการประชุมระหว่างคู่กรณีเพื่อเลือกและแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานสอบสวนผู้มีอ ำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งให้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา ถ้าคู่กรณีไม่อาจตกลงเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้ ให้พนักงานสอบสวนเลือกและ
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยแล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ
การเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุด กำหนด แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๓
กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
มาตรา ๕๐ ให้ พ นั กงานสอบสวนกำหนดนั ดไกล่ เกลี ่ ย ข้ อ พิ พาททางอาญาครั ้ งแรก
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ
ในกรณี ม ี เ หตุ จ ำเป็ น ที ่ ม ิ อ าจดำเนิ น การได้ ท ั น ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
ให้พนักงานสอบสวน ขอขยายระยะเวลาไปยังพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน
มาตรา ๕๑ คู่กรณีต้องเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วยตนเองและมีสิทธิให้
ผู้ซึ่งตนไว้วางใจไม่เกินสองคนเข้าฟังการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้
ถ้าคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามหมวดนี้ให้กระทำเป็นการลับ
มาตรา ๕๒ ในการไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าททางอาญาหากมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งใช้ ล ่ า ม
ให้พนักงานสอบสวนจัดหาล่ามให้
มาตรา ๕๓ ก่อนเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอธิบายให้
คู่กรณีทราบถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่คู่กรณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้กระทำลงตามคำร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับคดี กระบวนการและผลทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา และ
สิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
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เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ให้พนักงานสอบสวนให้ความร่วมมือกับ
ผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อทราบถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ และข้อเท็จจริงอื่นตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๔ ผู้ไกล่เกลี่ย ต้อ งปฏิ บัต ิห น้าที่ ด้วยความสุ จริ ตและเป็ นกลาง และต้อ ง
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนคู่กรณีในการเจรจาเพื่อระงับคดีด้วยความสมัครใจ
มาตรา ๕๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่กำหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นหรือเป็นกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อว่าคู่กรณีจะสามารถตกลงกันได้ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน โดยให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้
กรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนตามมาตรา ๑๕ หรือกรณีที่ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๗ ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่กำหนดนัดไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาครั้งแรกหลังจากการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่
มาตรา ๕๖ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหาข้อตกลง
ร่วมกันได้ โดยอิสระ ทั้งนี้ ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือ
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดหรือฝืนความประสงค์
ของผู้เยาว์ด้วย
มาตรา ๕๗ เมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลง
หรือ จัดให้มีการบันทึกข้อตกลงนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ค ู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ย
ลงลายมือชื่อไว้ แล้วให้ผู้ไกล่เกลี่ยส่งบันทึกข้อตกลงไปยังพนักงานสอบสวน
บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี
(๒) พฤติการณ์ที่มีการกล่าวหา
(๓) ฐานความผิดและอัตราโทษตามกฎหมายที่มีการกล่าวหา
(๔) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
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(๕) สาระสำคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา เช่น
การชดใช้เยียวยาความเสียหาย เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติและระยะเวลา
ดำเนินการ หรือข้อตกลงไม่ติดใจที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย
ส่วนที่ ๔
การยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
มาตรา ๕๘ คู่กรณีคนใดคนหนึ่งอาจขอถอนตัวเพื่อยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ในเวลาใดก็ได้
ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน การขอถอนตัวเพื่อยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญาของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ย่อมไม่กระทบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ของคู่กรณีที่เหลืออยู่ทั้งสองฝ่าย
มาตรา ๕๙ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาททางอาญา
โดยไม่แจ้ง หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา
(๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่าความตกลงนั้นมิได้เป็นไปด้วยความสมัครใจ
(๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่อาจบรรลุผลได้โดยแน่แท้
(๔) เห็นได้ชัดว่าการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อไปจะเป็นการขัดต่อ
ผลประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นผู้เยาว์
(๕) คู่กรณีไม่สามารถเจรจาเพื่อตกลงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือไม่อาจเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
มาตรา ๖๐ เมื่อความปรากฏต่อผู้ไกล่เกลี่ยว่าผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลไม่ว่า
ก่อนการสอบสวนหรือระหว่างการสอบสวน ให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเป็นอันยุติ
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มาตรา ๖๑ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยรายงานให้พนักงานสอบสวนทราบถึงการยุติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยุติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
เมื ่ อ ได้ รั บ รายงานการยุ ต ิ ก ารไกล่ เกลี ่ย ข้ อ พิพ าททางอาญา ให้ พ นั ก งานสอบสวน
ผู้มีอำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งดำเนินคดีต่อไป
มาตรา ๖๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามหมวดนี้ หากปรากฏแก่ผู้ไกล่เกลี่ยว่า
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู้ไกล่เกลี่ยยุติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาและรายงานให้พนักงานสอบสวนทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
ในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดหลายคน หากสิทธิน ำคดีอาญามาฟ้องระงับไปเฉพาะ
ผู้กระทำความผิดบางคน ให้ผู้ไกล่เกลี่ยดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อไปสำหรับ
ผู้กระทำความผิดที่เหลืออยู่
มาตรา ๖๓ คดีที่มีการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท หากความผิดต่อ
กฎหมายซึ่งเป็นบทหนักที่สุดสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติ
นี้ได้สำเร็จ ให้ถือว่าสิทธิน ำคดีอาญามาฟ้องในความผิดบทอื่นระงับไปด้วย แต่หากความผิด
ที่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ส ำเร็จเป็นความผิดที่มีโทษเบากว่าหรือ
เบาที่สุด ไม่เป็นเหตุทำให้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องในความผิดที่มีโทษหนักกว่าหรือหนักที่สุด
ระงับไป
ส่วนที่ ๕
ผลการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน
มาตรา ๖๔ เมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามมาตรา ๕๗ แล้ว ให้แจ้ง
พนักงานสอบสวนทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการปฏิบัติตามข้อตกลง ส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อม
ด้วยสำนวนการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสั่งยุติคดี
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ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน ให้คู่กรณีแจ้งให้พนักงานสอบสวน
ทราบ เพื่อเสนอพนักงานสอบสวนผู้มีอ ำนาจออกคำสั่งพิจารณามีคำสั่งดำเนินคดีต่อไป เว้นแต่
ผู้เสียหายพอใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้กระทำไปแล้ว ให้คู่กรณีแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๕ ถ้าความปรากฏแก่พนักงานสอบสวนว่าคู่กรณีที่เป็นผู้ต้องหาจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันควร ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอ ำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งดำเนินคดี
ต่อไป
มาตรา ๖๖ เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งยุติคดี สิทธินำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ
ในกรณีที่มีผู้เสียหายหลายคน หากผู้เสียหายคนหนึ่งคนใดไม่สามารถทำข้อตกลงกับ
ผู้ต้องหาได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายดังกล่าวย่อมไม่ระงับ
มาตรา ๖๗ การไกล่เกลี่ย ข้อ พิพ าททางอาญาไม่ตั ดอำนาจของพนัก งานสอบสวน
ที่จะทำการสอบสวนต่อไป
หมวด ๕
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาคประชาชน
มาตรา ๖๘ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นนายทะเบียนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ ภายใต้ บ ั ง คั บ มาตรา ๒๐ การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าทโดยศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
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(๑) ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
(๒) ข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก (๑) ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา ๓๕
ในกรณีที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนในเรื่องใดได้ด ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และออกหนังสือรับรอง
ให้ แล้ว ให้ข้อ ตกลงระงับข้อพิพาทนั้นบังคับกันได้หรือให้สิทธิน ำคดีอาญามาฟ้องระงับไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามระเบียบที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๗๑ ผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้น
จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ไกล่เกลี่ย
เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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