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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 

กิจกรรม : ฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (หลักสูตรระยะ
สั้น) ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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บทน า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้      
๑. ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ ๒. พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ ๓. พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (วัดการพัฒนาบุคลากร) และ ๕. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพ (วัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 

ทั้งนี้ ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
  กิจกรรม : ฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (หลักสูตรระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. สถานภาพของโครงการ : โครงการประจ า 

๓. ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

๕. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ข้อที่ ๔.๒ บุคลากรมีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ มีสมรรถนะตาม
ต าแหน่งวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จเชิงกลยุทธ์ ข้อที่ ๔.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
  ตัวช้ีวัด สกอ.องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต  
                ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์ 
  ตัวชี้ วัด มาตรฐานอุดมศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๕ ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 ๒) การบูรณาการโครงการกับ 
 ๓) อ่ืนๆ 

๖. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑.
ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ ๒.พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ ๓.พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ๔.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (วัดการพัฒนาบุคลากร) และ ๕.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพ (วัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 
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 การพัฒนาบุคลากรเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเนื่องจากความเจริญของ
วิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าทีใ่นสมัยหนึ่งก็อาจกลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมยัหนึ่งก็ได้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่อยู่เสมอไม่ว่าวิทยาการและหน้าที่ความรับผิดชอบจะได้
เปลี่ยนแปลงไป 

 ดังนั้น ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพ่ือให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 

๗. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น  
 ๒) เพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  
๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๘.๑  เชิงปริมาณ เช่น  
   ๑) จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
   ๒) จ านวนเครือข่าย  
 ๘.๒  เชิงคุณภาพ เช่น   
   ๑) บุคลากรมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 
   ๒) บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   
๙. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน......๑๐๐.......รูป/คน 
  
๑๐. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
 วันเริ่มต้นกิจกรรม ..๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.....วันสิ้นสุดกิจกรรม...๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔..... 
 
๑๑. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ตามท่ีส่วนงานจัด 
 
 
 
 
 
  



5 
 

๑๒. แผนการด าเนินงาน 

ที ่ 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)             
๑ ขออนุมัติด าเนินการ             
๒ แต่งตั้งคณะท างาน             
๓ ประชุมคณะท างาน             
 ๒.ขั้นปฏบิัติ (Do)             

๔ จัดกิจกรรมตามแผนงาน/ตาม
ก าหนดการ 

            

 ๓.ขั้นติดตามผล(Check)             
๕ ประเมิน สอบถาม สังเกต             
๖ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน             
 ๔.ขั้นสรุปรายงานผล(Action)             

๗ เสนอผู้บริหารพจิารณาปัญหา 
ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ 

            

 
๑๓. งบประมาณ () แผ่นดิน ( ) รายได้ จ านวนทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
            (จัดสรรจ่ายตามกิจกรรมท่ีจ่ายจริง) 

๑๔. ผลที่ได้รับ 
 ๑) บุคลากรมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 
 ๒) บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๕. การประเมินผลโครงการ 
 ๑) องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา 
 ๔) สรุปโครงการ จ านวน ๑ เล่ม 

๑๖. การติดตามผล  
 ๑)  ติดตามโครงการหรือสรุปโครงการเครื่องมือที่ใช้คือ รายงานสรุปโครงการต้องส่งรายงานการ
ติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการภายใน ๑๕ วัน  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี 
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พิธีปิดโดยท่านรองอธิการฝ่ายบริหาร 
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ภาคผนวก 
 

- ก าหนดการฝึกอบรม 
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม 

- หนังสอืเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 
- อนุมัติโครงการ 
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	 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	136	

ตอนที่	67	ก	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2562	มีที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อพิพาททางแพ่ง	

และทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	 เห็นควรให้น�ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง	 

ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมาก�าหนดเป็นกฎหมายกลาง	 

เพือ่ได้ประกาศให้หน่วยงานของรฐั	พนกังานสอบสวน	หรอืศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	

ใช้ในการยตุหิรอืระงบัข้อพพิาทดงักล่าว	โดยค�านงึถึงความยนิยอมคูก่รณเีป็นส�าคญัท�าให้ปริมาณ

คดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง	ลดปัญหาความขัดแย้ง	เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม	ลดงบประมาณ

แผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

	 นอกจากนี้	 ยังมีการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือในการด�าเนินงานไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริม	 พัฒนา

และขับเคลื่อนการด�าเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ซึ่งเป็นอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ

พฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต	ิโดยมุง่หวงัให้การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการไกล่เกลีย่

ข้อพพิาทในภาพรวมมปีระสทิธภิาพและบรรลเุจตนารมณ์ของกฎหมาย	รวมถงึสอดคล้องกบัการ

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่	 2	 ของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	

ฉบับที	่ 3	 ส�าหรับการจัดท�า	“คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) 

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562”	 เสมือนเป็นคู่มือให้ศูนย์ไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทภาคประชาชน	 (ศกช.)	 ได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 รวมถึงสามารถน�าไปปรับใช้เป็นกรอบแนวทางและเป็นเคร่ืองมือที่ช่วย

ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	และบรรลุตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย
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ส่วนที่ 1
พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. 2562
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1.1 ควำมเป็นมำ 

ส่วนที่ 1
พระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
พ.ศ. 2562

 กระบวนกำรยตุธิรรมเป็นเสำหลักส�ำคญัหนึง่ของสงัคม ชว่งสบิปีทีผ่ำ่นมำประสบปัญหำ
ส�ำคัญเนื่องจำกกำรเพ่ิมของจ�ำนวนประชำกรโลก และกำรพัฒนำเทคโนโลยี รวมถึงปัญหำ
กำรแยง่ชงิทรพัยำกร ท�ำใหผู้ค้นมโีอกำสทีจ่ะกระทบกระทัง่จนน�ำไปสูก่ำรฟอ้งรอ้งกนัมำกขึน้ 
ช่วงปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2550 มีคดีควำมขึ้นศำลมำกกว่ำห้ำแสนคดี นอกจำกนี ้
คดฟีอ้งรอ้งสว่นใหญ่ใช้เวลำในกำรพิจำรณำตัดสนิเป็นปีหรอืมำกกวำ่นัน้ตำมควำมซบัซอ้นของ 
ขอ้พิพำท ดงันัน้กระบวนกำรตำ่งๆ จงึประสบปัญหำเรือ่งควำมลำ่ชำ้ สง่ผลถงึคำ่ใชจ้ำ่ยแฝง 
ที่สูงขึ้นส�ำหรับผู้เกี่ยวข้อง และปัจจุบันเริ่มมีกำรตั้งค�ำถำมว่ำกระบวนกำรยุติธรรมกระแส
หลักให้ควำมส�ำคัญกับ “คน” น้อยเกินไปหรือไม่ เห็นได้จำกลักษณะโทษทำงอำญำ ได้แก่ 
กักขัง จ�ำคุก ประหำรชีวิต ทั้งหมดนี้เป็นกำรมุ่ง “ล้ำงแค้น” ด้วยกำรท�ำร้ำยผู้กระท�ำผิดให้
เทำ่กับควำมผดิทีท่�ำไปถอืเป็นกำรหนนุเสรมิควำมรูส้กึเป็นปฏปัิกษ ์เผชญิหนำ้ระหวำ่งคูก่รณี 
และละเลยกำรฟื้ นฟูสภำพจติใจหรอืควำมเสยีหำยในระดบับุคคลทัง้ตอ่ผูก้ระท�ำและถูกกระท�ำ

	 กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษา 

เก่ียวกับการไกล่เกลีย่ระงบัข้อพิพาท	ทบทวนกฎหมาย	เปรยีบเทยีบระบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในชุมชน	

ทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วงระหว่าง	พ.ศ.	2556	–	พ.ศ.	2557	พบว่าประเทศไทยมีการไกล่เกลี่ย

ระงับข้อพิพาทโดยน�าระบบจารีตประเพณีดั้งเดิมมาใช้	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน	 และ	 

ภาคประชาชนต้องการให้มกีฎหมายรองรับการด�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในชมุชนเพือ่ให้คนในชมุชน 

แก้ปัญหาระหว่างกันเองได้	 ลดการน�าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 ลดความเหล่ือมล�้า	 และ 

สร้างความสมานฉนัท์ในชมุชน	จึงได้จดัท�า	“ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในชมุชน	

พ.ศ.	....”

9



10 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562



เพ่ือให้คนในชุมชนแก้ปัญหำระหว่ำง
กันเองได้ ลดกำรน�ำข้อพิพำทเข้ำสู่ 

กระบวนกำรยุติธรรม ลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในชุมชน 

11



	 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัฯิ	เม่ือวนัที	่27	มกราคม	2558	และส่งให้ส�านกังาน

คณะกรรรมการกฤษฎีกา	(สคก.)	ตรวจพิจารณาถึงขอบเขตของหลักการความเหมาะสม	การลดความ

เหลือ่มล�า้	ในการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมของประชาชน	รวมถงึความซ�า้ซ้อนของร่างพระราชบญัญัติ

ฉบับนี้กับกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 หากมีประเด็นเชิงนโยบายที่ขัดแย้งกัน

ให้หารือคณะรัฐมนตรี	ในการนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะพิเศษ)	ประชุมพิจารณาเสนอความเห็น

ว่าไม่มคีวามจ�าเป็นต้องออกพระราชบญัญตัฉิบบัใหม่	อย่างไรกต็ามหากคณะรัฐมนตรเีหน็ควรยนืยนัใน

หลักการเดิม	 หรือมีข้อสังเกตประการใดให้แจ้งกลับมายังสคก.	 เพ่ือด�าเนินการตรวจพิจารณาต่อไป	 

ต่อมารองนายกรัฐมนตรี	(นายวิษณ	ุเครืองาม)	จึงมอบให้	สคก.	รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวง

ยุติธรรม	กระทรวงมหาดไทย	ส�านักงบประมาณ	และส�านักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป	 ขณะเดียวกันส�านักงานศาลยุติธรรมได้เสนอให้มีการตรากฎหมายใน

ลักษณะเดียวกัน	 อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการ

บริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้ว	 ดังนั้นแนวทางในการตรากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมานี้เห็นสมควรบัญญัติให้เป็นกฎหมายกลาง	

	 รองนายกรฐัมนตรฯี	มคี�าสัง่มอบให้	 สคก.	 เป็นหน่วยงานหลกัในการตรากฎหมายเก่ียวกับกระบวน	

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทเพือ่ให้เป็นกฎหมายกลาง	โดยพจิารณาร่วมกบักระทรวงมหาดไทย	กระทรวงยุตธิรรม	

และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	 และให้กระทรวงยตุธิรรมน�าเรือ่งนีเ้สนอคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน

ยตุธิรรมแห่งชาตใิห้ความเหน็ไปยงัสคก.	ด้วย	แล้วเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป	ในการนี	้คณะกรรมการ

กฤษฎกีา	(คณะพิเศษ)	พิจารณายกร่าง	“พระราชบญัญัตกิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	พ.ศ.	....”	เป็นเรือ่งเสรจ็ท่ี	

1222/2561	ลงวันที	่2	สิงหาคม	2561	แล้วเสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ	ต่อมาเมือ่วนัท่ี	24	ตลุาคม	

2561	คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามร่างฯ	ท่ีสคก.ตรวจพจิารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน

สภานติบิญัญตัแิห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป

 สภานติบิญัญัตแิห่งชาตริบัหลกัการร่างพระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	พ.ศ.	....(คณะรฐัมนตรี

เสนอ)	และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน	พ.ศ.	...	.(พลเรือเอกศิษฐวัชร	

วงษ์สุวรรณและคณะเสนอ)	 เมื่อวันที่	 30	 พฤศจิกายน	 2561	พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสอง	 ต่อมาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 11/2562	 

เมือ่วนัที	่13	กุมภาพนัธ์	2562	ได้มมีติให้ร่างพระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	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 

ข้อพพิาททางอาญา	หมวด	4	การไกล่เกล่ียข้อพพิาททางอาญาในชัน้การสอบสวน	และหมวด	5	การไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทภาคประชาชนให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	 หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

12 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562



1.2 สำระส�ำคัญพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท พ.ศ. 2562

1.2.1 เหตุผล 

	 โดยทีปั่จจบุนัข้อพพิาททางแพ่งและทางอาญาเกดิข้ึนเป็นจ�านวนมากเหน็สมควรให้น�ากระบวนการ

ไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางแพ่ง	ซ่ึงมทีนุทรพัย์ไม่มากนกัและข้อพพิาททางอาญาบางประเภทมาก�าหนดเป็น

กฎหมายกลาง	เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ	พนักงานสอบสวน	หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ใช้ในการยตุหิรอืระงบัข้อพพิาทดังกล่าว	โดยค�านงึถึงความยนิยอมของคูก่รณเีป็นส�าคญัซึง่จะท�าให้เกดิ

ความสมานฉนัท์ข้ึนในสงัคม	ท�าให้ปรมิาณคดขีึน้สูศ่าลลดน้อยลง	ลดปัญหาความขัดแย้ง	ลดงบประมาณ

แผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

1.2.2 บทบัญญัติ ประกอบด้วย 6 หมวด รวม 72 มำตรำ	ดังนี้

- บททั่วไป			 มาตรา	1	-	มาตรา	8	

- หมวด 1 ผู้ไกล่เกลี่ย 	 มาตรา	9	-	มาตรา	19

- หมวด 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง   

	 ส่วนที	่1	กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง		 มาตรา	20	-	มาตรา	31

	 ส่วนที	่2	การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท		 มาตรา	32	-	มาตรา	34	

- หมวด 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา	 มาตรา	35	-	มาตรา	38	

- หมวด 4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวน 

	 ส่วนที	่1	บททั่วไป	 มาตรา	39	-	มาตรา	47

	 ส่วนที	่2	ผู้ไกล่เกลี่ย	 มาตรา	48	-	มาตรา	49	

	 ส่วนที	่3	กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 มาตรา	50	-	มาตรา	57	

	 	 	 ทางอาญาในชั้นการสอบสวน

	 ส่วนที	่4	การยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา	 มาตรา	58	-	มาตรา	63

	 	 	 ในชั้นการสอบสวน

	 ส่วนที	่5	ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา	 มาตรา	64	-	มาตรา	67	

	 	 	 ในชั้นการสอบสวน

- หมวด 5 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 มาตรา	68	-	มาตรา	70

- หมวด 6 บทก�าหนดโทษ	 มาตรา	71	-	มาตรา	72	
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1.3 อนุบัญญัติประกอบพระรำชบัญญัติ
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 2562

1.3.1 กลไกส�ำคัญ

คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพ มคี�าสัง่ที	่88/2561	

ลงวันที่	11	เมษายน	2561	แต่งตั้ง	“คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างอนุบัญญัติประกอบ

ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 พ.ศ.	 ....”	 ประกอบด้วยรองอธิบด ี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 เป็นประธาน	 ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 และผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเป็นฝ่ายเลขานุการ	มีอ�านาจหน้าที่จัดท�าร่างอนุบัญญัติประกอบ 

ร่างพระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	พ.ศ.	....	โดยฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างอนุบญัญตัปิระกอบ

พระราชบัญญัติฯ	และน�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ	พิจารณาต่อไป	

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรบรหิำรงำนยุตธิรรมแหง่ชำต ิ(กพยช.) มคี�าส่ังที	่1/2562	

ลงวันที่	 29	 เมษายน	2562	แต่งตั้ง“คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อน

การด�าเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”	 ประกอบด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรภีาพ	เป็นประธาน	ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผูท้รงคณุวฒิุ	โดยรองอธบิดกีรมคุม้ครองสทิธ ิ

และเสรีภาพ	 เป็นเลขานุการ	 ในการน้ี	 ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ	 มอบหมายให้ฝ่าย 

เลขานุการน�าร่างอนุบัญญัติฯ	ที่ใช้เป็นกฎระเบียบกลาง	(หน่วยงานของรัฐ)	และคณะอนุกรรมการ

จัดท�าร่างอนุบัญญัติฯ	 เห็นชอบแล้ว	 เสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ	 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้

กฎระเบียบกลางถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติฯก�าหนด	
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1.3.2 สถำนะของอนุบัญญัติฯ (ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563)

1
พ.ร.บ.ก�ำหนด

มำตรำ 9 วรรคสำม

2
พ.ร.บ.ก�ำหนด 

มำตรำ 9 วรรคสำม และ
มำตรำ 23 วรรคสอง

3
พ.ร.บ.ก�ำหนด 

มำตรำ 9 วรรคสำม และ
มำตรำ 23 วรรคสอง

4
พ.ร.บ.ก�ำหนด 

มำตรำ 19

5
พ.ร.บ.ก�ำหนด 
มำตรำ 21 วรรคห้ำ

6
พ.ร.บ.ก�ำหนด 

มำตร 22 วรรคหนึ่ง

7
พ.ร.บ.ก�ำหนด 

มำตรำ 70

อนุบัญญัต ิ
ประกำศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562

อนุบัญญัต ิ
กฎกระทรวงกำรคัดคำ้น กำรถอดถอน กำรสิ้นสภำพ  

และกำรเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2563

อนุบัญญัต ิ
ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทภำคประชำชน พ.ศ. 2562

อนุบัญญัต ิ
ร่ำง ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่ำด้วย

กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และคำ่ใช้จ่ำยอื่นที่จ�ำเป็นในกำรด�ำเนิน
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. ....

อนุบัญญัต ิ
ประกำศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค�ำร้องขอไกล่เกลี่ย

ข้อพิพำท รำยละเอียดของค�ำร้องและระยะเวลำในกำร
พิจำรณำค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 2562

อนุบัญญัต ิ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่ำด้วยกำรแต่งตั้ง 

ผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562

อนุบัญญัต ิ
ร่ำง ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ภำคประชำชน พ.ศ. ....

ผลด�ำเนินกำร 
ประกำศ ณ วันที่ 
3 ธันวำคม 2562

ผลด�ำเนินกำร 
ประกำศ ณ วันที่
5 สิงหำคม 2563

ผลด�ำเนินกำร 
ประกำศ ณ วันที่ 

19 พฤศจิกำยน 2562

ผลด�ำเนินกำร 
เสนอกระทรวงกำรคลัง

พิจำรณำ

ผลด�ำเนินกำร 
ประกำศ ณ วันที่ 
3 ธันวำคม 2562

ผลด�ำเนินกำร 
ประกำศ ณ วันที่ 
3 ธันวำคม 2562

ผลด�ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำงกำรเสนอ

กระทรวงกำรคลังพิจำรณำ
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1.3.3 สรุปสำระส�ำคัญของอนุบัญญัติฯ ที่ประกำศแล้ว

ประกำศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	9	วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

พ.ศ.	 2562	ปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงได้ประกาศ	ณ	วันที่	 22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2562	 เพื่อก�าหนด 
หลกัเกณฑ์วธิกีาร	และเงือ่นไข	ในการยืน่ค�าขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูไ้กล่เกลีย่	การก�าหนดคุณสมบติัและลกัษณะ 
ต้องห้ามของผู้ยื่นค�าขอการพิจารณาและมีค�าสั่ง	 การออกหนังสือรับรอง	 และแบบบัตรประจ�าตัว	 
การสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมการสิ้นผลของทะเบียน	การแก้ไขข้อความหรือหนังสือรับรองหรือ
บัตรประจ�าตัวผู้ไกล่เกลี่ย	การขอออกใบแทนหนังสือรับรองกรณีสูญหาย	ช�ารุดเสียหายหรือถูกท�าลาย	

กฎกระทรวง กำรคัดค้ำน กำรถอดถอน กำรสิ้นสภำพ และกำรเพิกถอน 
ผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2563
อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	7	วรรคสอง	มาตรา	9	วรรคสี	่และมาตรา	23	วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออก
กฎกระทรวงไว้	 ประกาศ	 ณ	 วันที่	 5	 สิงหาคม	 2563	 เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ	์ 
วิธีการ	และเงื่อนไขการคัดค้าน	การถอดถอน	การสิ้นสภาพ	และการเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย

ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน พ.ศ. 2562 
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 9	 และมาตรา	 68	 แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ีย 

ข้อพพิาท	พ.ศ.	2562	อธบิดีกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ	จงึได้ออกระเบียบไว้	ณ	วนัท่ี	19	พฤศจกิายน	
พ.ศ.	2562	เพ่ือก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบั	คณะกรรมการส่งเสรมิและก�ากบัการ
ด�าเนนิงานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	 การจดัตัง้	 ขึน้ทะเบยีน	ประเมนิมาตรฐาน	 ขอรบัเงนิ
อดุหนนุค่าใช้จ่ายศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทภาคประชาชน	และการขึน้ทะเบียน	จรยิธรรม	และการคดัค้าน	
ถอดถอน	 ส้ินสภาพ	 เพกิถอนผูไ้กล่เกลีย่	 และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่�าเป็นผูไ้กล่เกลีย่	 รวมทัง้ 
การด�าเนนิงานไกล่เกลีย่ข้อพิพาทและการบงัคับตามข้อตกลงระงบัข้อพพิาท	รวม	6	หมวด	54	ข้อ	

ประกำศกระทรวงยตุธิรรม เรือ่ง หลักเกณฑ ์ วิธกีำร และเงือ่นไข กำรยืน่ค�ำรอ้ง 
ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท รำยละเอียดของค�ำร้อง และระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 2562

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	21	วรรคห้า	แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562	
ปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศ	ณ	วันที่	 22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ 
วธีิการ	และเง่ือนไขการยืน่ค�าร้องขอไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	รายละเอียดของค�าร้องขอ	การพจิารณา	การแก้ไข 
	 และการมีค�าส่ังรับค�าร้องขอ	 รวมทั้ง	 การสอบถามความสมัครใจของคู่กรณีในการเข้าสู่กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

1

2

3

4

16 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562



แผนภูมิที่ 1 
กลไกขับเคลื่อนพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท พ.ศ. 2562

1.4.1 หน่วยงำนของรัฐ 
1.4.1.1 ควำมหมำย “หน่วยงำนของรัฐ” 

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 
อาศัยอ�านาจตามความมาตรา	7	มาตรา	และมาตรา	22	แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท	พ.ศ.	2562	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	จึงออกระเบียบไว้	ณ	วันที่	14	

พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2562	 เพ่ือให้คู่กรณีแต่งต้ังผู้ไกล่เกลี่ยคนหนึ่งหรือหลายคนจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ย 
ที่หน่วยงานซึ่งด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจัดท�าไว	้หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยได้	 
คู่กรณีอาจขอให้หน่วยงานซึ่งด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีดังกล่าว

1.4 กลไกขับเคลื่อนพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท 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

5

	 ตามบทนิยามในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	 2562 หมายถึง	 ราชการส่วนกลาง	
ราชการส่วนภูมิภาค	 ส�านักงานศาลยุติธรรม	 ส�านักงานอัยการสูงสุด	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก�าหนดในกฎกระทรวง	 (มาตรา	 3)	 ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐประเภทต่าง	 ๆ	 เพิ่มขึ้นจ�านวนมาก	ทั้งในรูปแบบหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ราชการ	 

ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทภำคประชำชน

หน่วยงำนรัฐ
พนักงำนสอบสวน
(กำรไกล่ข้อพิพำท

ทำงอำญำในชั้นสอบสวน)

ผู้ไกล่เกลี่ย
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ส่วนกลาง	ราชการภมูภิาค	รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ	องค์การมหาชนองค์กรอสิระ  
องค์กรตามรฐัธรรมนญู	หน่วยธุรการ	ของศาล	และมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	หน่วยงานสังกัดรัฐสภา
หรือในก�ากับของรัฐสภา	และหน่วยงานอิสระของรัฐ	หากหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวจะด�าเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ตามพระราชบญัญตัฯิ	ต้องแจ้งความประสงค์มาทีก่ระทรวงยุติธรรมเพื่อให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยตุธิรรมก�าหนดในกฎกระทรวง	 จงึจะถอืว่าเป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตันิี้	 
ตัวอย่างที่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้อ�านาจรัฐหรือเป็นกลไก	 ของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ	 
เช่น	 แพทย์สภา	 สภาการพยาบาล	 สภาเภสัชกรรมทันตแพทย์สภา	 สภาทนายความซ่ึงถือเป็น	 
สภาวิชาชีพ	 และสถาบันภายใต้มูลนิธิ	 เช่น	 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม	เป็นต้น	

1.4.1.2 กำรแจ้งควำมประสงค์จะด�ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
 หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะด�าเนินการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามพระราชบญัญตันิี	้ ให้แจ้ง

กระทรวงยติุธรรมทราบด้วย	(มาตรา	5)	โดยเจตนารมณ์

ในการตราพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

พ.ศ.	2562	เพ่ือให้เป็นกฎหมายกลาง	โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการ	 ดังนั้น	

กระทรวงยุติธรรม		มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล

ทีเ่กีย่วข้อง	และต้องด�าเนนิการตามมาตรา	77	แห่ง

รฐัธรรมนญูปี	2560	ก�าหนดให้รฐัพงึจดัให้มกีฎหมาย

เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น	และยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมาย

ทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์

หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิต	 หรือการ

ประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้า	เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่

ประชาชน	และให้ประชาชนเข้าถงึตวับทกฎหมาย

ต่างๆ	ได้โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพือ่

ปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง	ทั้งนี้	หากหน่วยงานของรัฐ

ทีด่�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามอ�านาจหน้าที่

ของตนอยู่ก่อนแล้ว	 สามารถด�าเนินการต่อไปได	้

โดยไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีด�าเนิน

การอยู่ก่อนแล้ว	 (มาตรา	 4	 วรรคหนึ่ง)	 เช่น 

การไกล่เกลี่ยโดยอ�าเภอตามพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบับที	่7)	พ.ศ.	2550	 

การไกล่เกลี่ยโดยส�านักงานอัยการสูงสุด	 

ตามระเบยีบส�านกังานอยัการสงูสดุว่าด้วยการไกล่เกลีย่ 

และประนอมข้อพพิาทคดีอาญาในช้ันพนักงานอยัการ	

พ.ศ.	 2555	 อย่างไรก็ตามไม่เป็นการต้องห้าม 

หากหน่วยงานของรฐัดงักล่าวอาจด�าเนนิการไกล่เกลีย่ 

ข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้	 (มาตรา	 4	

วรรคสอง)

1.4.1.3 ขอบเขต และอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
1.4.1.3.1 ขอบเขตในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

	 กรณปีระชาชนประสงค์ขอรบับรกิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามพระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	

พ.ศ.	 2562	 จากศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข	 (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม)	 กระทรวงยุติธรรม	 

ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคโดย	 เจ้าหน้าทีจ่ะรบัค�าร้องขอไกล่เกลีย่ข้อพพิาทและด�าเนนิการกลัน่กรอง 

เบือ้งต้น	แล้วส่งค�าร้องดงักล่าวให้หน่วยงาน	ในสงักดักระทรวงยตุธิรรมกรณส่ีวนกลางคอืกรมคุม้ครองสทิธ ิ

และเสรภีาพ	และส่วนภูมภิาคคอืส�านกังานยตุธิรรมเพือ่ด�าเนินการไกล่เกล่ียข้อพพิาทตามอ�านาจหน้าที่

ต่อไป	ทัง้นี	้กระทรวงยติุธรรมได้มปีระกาศลงวนัที	่24	กมุภาพนัธ์	2563	เรือ่ง	ก�าหนดหน่วยงานซ่ึงด�าเนนิ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562	
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ศูนย์ยุติธรรมสร้ำงสุข
(ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงยุติธรรม)

หน่วยงำนรัฐอื่นที่เคยส่งเรื่องมำยัง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิฯ 
อำทิเช่น
- ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล
- สนง. กองทุนยุติธรรม
- กรมบังคับคดี
- ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
- สภำเกษตรกรจังหวัด

ส่งต่อภำรกิจไปยังหน่วยงำน
ที่มีอ�ำนำจหนำ้ที่

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

ประชำชนผู้มำรับบริกำร

ปรึกษำกฎหมำย (จ�ำแนกเรื่อง)

ภำรกิจที่ 1 ยื่นเรื่องรำวร้องทุกข์

ภำรกิจที่ 2 ยื่นขอรับคำ่ตอบแทน
ผู้เสียหำย/จ�ำเลย

ภำรกิจที่ 4
ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

ภำรกิจที่ 3 ยื่นขอเงินกองทุนยุติธรรม

แผนภูมิที่ 2  กระบวนงำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของหน่วยงำนรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ส่วนกลำง)

กลไกหน่วยงำนรัฐสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

กระบวนกำรงำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของหน่วยงำนรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(ส่วนกลำง)

ศูนย์ยุติธรรมสร้ำงสุข
(ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงยุติธรรม)

แจ้งควำมประสงค์ขอไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
หน่วยงำนรัฐ (ส่วนกลำง)

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
หน่วยงำนรัฐ (ส่วนกลำง)

ประชำชนมำรับบริกำร

เจ้ำหน้ำที่ สยจ. พิจำรณำกลั่นกรอง

แผนภูมิที่ 3 กระบวนงำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของหน่วยงำนรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ส่วนภูมิภำค)

กลไกหน่วยงำนรัฐสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

กระบวนกำรงำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของหน่วยงำนรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(ส่วนภูมิภำค)

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน บทบำทภำรกิจด้ำนกำรไกล่เกลี่ยของเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน/
อำสำสมัครยุติธรรมชุมชน
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1.4.1.3.2 อ�านาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 (ก) การไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางแพ่ง (มาตรา 20)	“ข้อพพิาททางแพ่ง”หมายถึงข้อโต้แย้งท่ีเกดิข้ึน

ระหว่างบคุคลสองฝ่ายหรอืมากกว่า	 เก่ียวกบัสทิธหิรอืหน้าทีข่องบคุคลตามกฎหมายแพ่งโดยบคุคลทีถ่กู

โต้แย้งสทิธจิะต้องน�าคดไีปสูศ่าลทีม่เีขตอ�านาจเพือ่ให้ศาลมีค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ช้ีขาดตดัสนิและบังคับ

ตามข้อพพิาทนัน้	 ซึง่เป็นการด�าเนินคดตีามกระบวนการยตุธิรรมกระแสหลัก	 ในการนีพ้ระราชบญัญตัิ 

ได้ก�าหนดให้ข้อพพิาททางแพ่งบางกรณีสามารถไกล่เกลีย่ได้ด้วยความสมคัรใจของคูก่รณทุีกฝ่าย	ดงันี	้

 (ก.1) หน่วยงานของรัฐสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ 4 กรณี ดังนี้

    กรณีที่	1	ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินที่มิใช้ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ	์ โดย	“สิทธิในที่ดิน” 

ตามความหมายของกฎหมายที่ดินมี	2	ประการ	คือ	

1

2

กรรมสิทธ์ิ หมายถึง	 ความเป็นเจ้าของซึ่งบุคคล	 อาจเป็นเจ้าของที่ดินได้โดยการมี

กรรมสิทธิ์	 โดยรัฐจะออกหนังสือส�าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้	 ได้แก่	 โฉนดท่ีดิน	 โฉนด

แผนที	่โฉนดตราจองและตราจองทีต่ราว่าได้ท�าประโยชน์แล้ว	ดงันัน้	กรณกีารแย่งการ

ครอบครองท่ีดนิโดยสงบเปิดเผย	และเจตนาเป็นเจ้าของตดิต่อกนัเป็นเวลา	10	ปี	จงึจะได้กรรมสทิธิ์	

(กรณีดังกล่าวไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้)	

สทิธคิรอบครอง	หมายถึง	สิทธคิรอบครองในฐานะเป็นเจ้าของโดยการท�าประโยชน์	

หรือการถือครอง	 โดยรัฐจะออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์หรือหลักฐานที่เรียก

ชื่ออย่างอื่นให้เช่น	หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 (น.ส.3,	น.ส.	 3	ก.,	น.ส.	 3	ข.),	 

แบบหมายเลข	3	ใบเหยียบย�า่	ตราจองรวมถงึทีดิ่นท่ีมหีลกัฐานการแจ้งการครอบครองท่ีดนิ	(ส.ค.1)	 

เป็นต้น	 ดังนั้น	 กรณีการแย่ง	 การครอบครองที่ดินโดยสงบ	 เปิดเผย	 และเจตนาเป็นเจ้าของติด

ต่อกันเป็นเวลา	1	ปีจึงจะได้กรรมสิทธิ์	(กรณีดังกล่าวไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้)	

    กรณีที่	2	ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก	โดย	“ทรัพย์มรดก”	คือ	ทรัพย์สิน

ทกุชนดิของผูต้ายท่ีตกทอดแก่ทายาทเมือ่ผูต้ายถงึแก่ความตาย	รวมทัง้	สทิธหิน้าท่ีและความรบัผดิต่างๆ	

ที่ผู้ตายมีอยู่	เว้นแต่	ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้	ซึ่งทายาทผู้มี

สทิธริบัมรดกของผูต้ายตามกฎหมายแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คอื“ผูร้บัพนิยักรรม”	และ“ทายาทโดยธรรม” 

มี	6	ล�าดับ	ดังนี	้1)	ผู้สืบสันดาน	คือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย	บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว	

และบุตรบุญธรรม	 2)	 บิดามารดา	 ในกรณีของบิดาเฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิ 

รับมรดก	3)	พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	4)	พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือ	มารดาเดียวกัน	หรือที่เรามักเรียก

กันว่า	“พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่”	5)	ลุง	ป้า	น้า	อา	และ	6)	ปู	่ย่า	ตา	ยาย
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    กรณทีี	่3	ข้อพพิาทอืน่ตามท่ีก�าหนดในพระราชกฤษฎกีา	โดยกฎหมายเปิดช่องทางให้สามารถ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจากที่ก�าหนดในกรณีที	่1	และที่	2	ได้สะดวกและเหมาะสมตาม

สภาวการณ์

    กรณีที่	 4	 ข้อพิพาทอื่นนอกจากกรณีที่	 1-2	และกรณีที่	 3	ที่มีทุนทรัพยไ์ม่เกินห้าล้านบาท 

หรอืไม่เกินจ�านวนตามท่ีก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	โดยกฎหมายเปิดช่องทางให้สามารถแก้ไขเพิม่เตมิ

จ�านวนทุนทรัพย์ในข้อพิพาททางแพ่งอื่นตามที่ก�าหนด	ได้สะดวกและเหมาะสมตามสภาวการณ์

 (ก.2) หน่วยงานของรัฐไม่มีอ�านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ รวม 3 กรณี ดังนี้

    กรณีที่	1	ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล	โดย	“สิทธิแห่งสภาพบุคคล” หมายถึง	

สิทธิต่างๆ	เกี่ยวกับสถานภาพ	และความสามารถของบุคคล	ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	บรรพ	1	ลักษณะ	2	หมวด	1	เช่น	การใช้ชื่อใช้นาม	การเป็นคนไร้ความสามารถการท�าการ

แทนผู้ไม่อยู่	การถือสัญชาติ	เป็นต้น

    กรณีที่	2	ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว	โดย	“สิทธิในครอบครัว”หมายถึง	สิทธิที่เกิด

จากความสัมพันธ์ระหว่าง	สามี	ภริยา	หรือบิดามารดา	และบุตร	เช่น	การหย่าภริยาเรียกค่าอุปการะ

เลีย้งดจูากสามี	สามีหรือภริยาฟ้องเรียกค่าเสียหายหรอืค่าทดแทนจากหญงิอืน่หรอืจากชายอืน่ทีม่คีวาม

สัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภริยาหรือสามีของตน	

    กรณทีี	่3	ข้อพิพาทเกีย่วด้วยกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์	โดย	“อสงัหารมิทรพัย์”	หมายถึง	

ทีด่นิ	ทรัพย์อนัตดิกบัทีดิ่น	หรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัทีด่นิ	รวมทัง้สทิธทิัง้หลายอันเกีย่วกบักรรมสทิธิ์

ที่ดินด้วย	อาจแบ่งอสังหาริมทรัพย์ออกได้	ดังนี้	

1 
ที่ดิน พ้ืนดินทั่วไป รวมถึง
ภูเขำ ห้วย หนอง คลอง 
บึง ฯลฯ

2
ทรพัยอ์นัติดกับทีด่นิ ไดแ้ก่ 
ไม้ยืนต้น อำคำร โรงเรือน 
หรือ สิ่งก่อสร้ำงบนที่ดิน 
เชน่ บำ้น ทำวนเ์ฮำส ์โรงงำน 
อำคำรพำณิชย์ เป็นต้น 

3 
ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอัน
เดียวกับที่ดิน ได้แก่ แม่น�้ำ 
ล�ำคลอง แร่ธำตุ กรวด 
ทรำยที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ 
หรือซึ่งมนุษย์น�ำมำรวมไว้
กับที่ดินจนกลำยเป็นส่วน
หนึ่งของพ้ืนดิน
ตำมธรรมชำติ

4 
สิทธิทั้งหลำยอันเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ 
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีม่โีฉนด 
สิทธิครอบครองในที่ดินที่
ไม่มีโฉนด ภำระจ�ำยอม  
สิทธิอำศัย สิทธิเหนือพ้ืน
ดิน
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 ดังนั้น	กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย	์คือ	ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น	ย่อมมีสิทธิต่อ

ทรัพย์สินของตนเอง	 โดยสรุป	 5	 ประการ	 คือ	 1)	 สิทธิใช้สอยทรัพย์สิน	 2)	 สิทธิจ�าหน่ายทรัพย์สิน	 

3)	สิทธิได้ดอกผลแห่งทรัพย์สิน	4)	สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้	5)	มีสิทธิ

ขดัขวางมใิห้ผูอ้ืน่สอดเข้าเกีย่วข้องกบัทรพัย์สนินัน้โดยมชิอบด้วยกฎหมาย	 ตวัอย่าง	 คดพีพิาททีเ่กีย่วกบั

การพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย	์ไม่สามารถจะน�ามายื่นค�าขอให้ไกล่เกลี่ยได	้ เช่น	ผู้จะซื้อ

ฟ้องบังคับให้ผู้จะขายโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ตน	 (อ้างสิทธิตามสัญญา),	 นายด�าอ้างกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินว่าได้ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของนายขาว	เกิน	10	ปี,	การอ้างว่าเป็นที่งอกริมตลิ่ง,	การอ้างให้

เปิดทางจ�าเป็น,	การขอให้รือ้ถอนโรงเรอืนทีก่่อสร้างรกุล�า้มาในทีดิ่น,	เจ้าของทีดิ่นขอให้ขบัไล่ผูเ้ช่าทีดิ่น	

ผู้อาศัย	หรือผู้อื่นที่เข้ามาอยู่ในที่ดิน,	การขอฟ้องบังคับจ�านองอสังหาริมทรัพย์อันมีผลบังคับ	แก่ทรัพย์

จ�านองที่เป็นประกันให้ต้องถูกน�าออกขายทอดตลาด,	 กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์	 (สิทธิครอบครอง)	 

หากมีข้อโต้เถียงเรื่องความเป็นเจ้าของที่ดิน	หรือขอให้เปิดทางจ�าเป็นในที่ดิน	เป็นต้น	

 (ข) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา (ตามมาตรา 35)

 (ข.1) หน่วยงานของรัฐสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ 2 กรณี (มาตรา 35)

    กรณทีี	่1	ความผิดอนัยอมความได้	คอื	คดีทีผู่เ้สยีหายได้	รับความเดอืนร้อนหรอืเสยีหายโดยตรง	

(ความผิดต่อส่วนตัว)	สังคมไม่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการกระท�าผิดนั้นด้วย	

    กรณีท่ี	 2	 ความผิดลหุโทษ	 ความผิดลหุโทษเป็นความผิดต่อแผ่นดินที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้

แต่พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้ความผิดลหุโทษในคดีระหว่างบุคคล	กระท�าการไกล่เกลี่ยได้ซึ่งแบ่ง 

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�าร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ	

    •	มาตรา	392	 ท�าให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ

    •	มาตรา	393	 ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา

    •	มาตรา	394	 ไล่ต้อนหรือท�าให้สัตว์เข้าสวนไร่นาของผู้อื่นที่แต่งดินไว้เพาะพันธุ์ไว้	 หรือ 

มีพืชพันธุ	์หรือผลผลิตอยู่

    •	มาตรา	395	ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าในสวนไร่นาของผู้อื่นที่แต่งดินไว้เพาะพันธุ์ไว้	หรือ 

มีพืชพันธุ	์หรือผลิตผลอยู่

    •	มาตรา	397	กระท�าด้วยประการใด	ๆ	อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่นหรือกระท�าให้ผู้อื่น 

ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร�าคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก�านัล	

    ส่วนที่ 2 ความผิดลหุโทษอื่น	ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม	ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
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1.4.2 พนักงำนสอบสวน 
(กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำททำงอำญำในชั้นกำรสอบสวน)

1.4.2.1 หลักกำรและเหตุผล
	 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนที่เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได	้ความผิดลหุโทษและ

ความผิดที่มีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี	ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี	้เนื่องจากมีคดีอาญา	

บางคดทีีม่ลีกัษณะของการกระท�าเป็นความผิดท่ีไม่ร้ายแรงและไม่ส่งผลกระทบรนุแรงต่อสงัคม	ซึง่ผูต้้องหา

อาจกลับตนเป็นคนดีได้	และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร	หากมีการสนับสนุนให้

คู่กรณีได้รับการไกล่เกล่ียคดีอาญาในชั้นการสอบสวน	 เพื่อให้ผู้ต้องห้ามโอกาสแสดงความส�านึกใน 

การกระท�าและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น	 อันจะเป็นการน�าไปสู่การยอมความ	 และยุติ

ด้วยความสมานฉันท์

1.4.2.2 ประเภทคดคีวำมผดิทีก่ระท�ำกำรไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำททำงอำญำชัน้สอบสวนได้
(มาตรา	41)	รวม	3	ประเภท	ดังต่อไปนี้

ประเภทที่	1	ความผิดอันยอมความได ้

ประเภทที่	2	ความผิดลหุโทษ	โดยแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

	 	 ส่วนที	่1	ความผิดลหโุทษ	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	390	มาตรา	391	มาตรา	392	มาตรา	

393	มาตรา	394	มาตรา	395	และ	มาตรา	397	ได้แก่

 •	มาตรา	 390	ประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

 •	มาตรา	 391		ท�าร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ

 •	มาตรา	 392		ท�าให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ

 •	มาตรา	 393		ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา

 •	มาตรา	 394		ไล่ต้อนหรือท�าให้สัตว์เข้าสวนไร่นาของผู้อื่นที่แต่งดินไว้	เพาะพันธุ์ไว้	หรือมีพืชพันธุ์	 

หรือผลผลิตอยู่

 •	มาตรา	 395	ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าในสวนไร่นาของผู้อ่ืนแต่งดินไว้เพาะพันธุ์ไว้หรือม ี

พืชพันธุ	์หรือผลิตผลอยู่

 •	มาตรา	 397	กระท�าด้วยประการใด	ๆ 	อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่นหรือกระท�าให้ผู้อื่นได้รับ

ความอับอายหรือเดือดร้อนร�าคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก�านัล

	 ส่วนที	่2	ความผิดลหุโทษอื่น	ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม	ตามที่ก�าหนดใน	พระราชกฤษฎีกา

ประเภทที	่3	ความผิดทีม่อีตัราโทษจ�าคุกอย่างสงูไม่เกนิ	3	ปี	ตามบัญชีท้าย	พระราชบัญญตันิี	้ได้แก่

 •	มาตรา	 294	 วรรคหนึ่ง	 ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุมนุมต่อสู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการ

ชุมนุมต่อสู้นั้น	

 •	มาตรา	 295	ความผิดฐานท�าร้ายร่างกาย	

 •	มาตรา	 296	ความผิดฐานท�าร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ	์
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 •	มาตรา	 299	 วรรคหนึ่ง	 ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุมนุมต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจาก

การชุมนุมต่อสู้นั้น	

 •	มาตรา	 300	ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส	

 •	มาตรา	 334	ความผิดฐานลักทรัพย์

1.4.2.3 กำรไกล่เกล่ียในชั้นสอบสวนในคดีประเภทที่ 3	 (ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ)	 

ดังกล่าว	จะกระท�าได้ต้องเข้าหลักเกณฑ์ส�าคัญ	ดังต่อไปนี	้(มาตรา	42)

	 (1)	 ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้	 เว้นแต่เป็นความ

ผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท	คดีความผิดลหุโทษ	ซึ่งพ้นระยะเวลาเกินสามปีนับแต่มีค�าสั่งยุติคดี

	 (2)	ผู้ต้องหาไม่อยู่ระหว่างต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกหรือพ้นโทษมาแล้วเกินกว่า	5	ปี	

เว้นแต่เป็นคดคีวามผดิทีได้กระท�าโดยประมาทคดีความผดิลหโุทษหรอืคดคีวามผดิทีผู่ต้้องหาได้กระท�า

ในขณะที่มีอายุต�่ากว่า	18	ปี

1.4.3 ผู้ไกล่เกลี่ย
	 ก�าหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยให้ยื่นค�าขอต่อนายทะเบียน	(มาตรา	9	วรรค

หนึ่ง)	 เพื่อให้อ�านาจแก่หน่วยงานซึ่งด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถด�าเนินการรับขึ้นทะเบียน

และอบรมผู้ไกล่เกลี่ยด้วยตนเองได้	 โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานเป็นนายทะเบียน

และให้นายทะเบียนมีอ�านาจสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมซึ่งจะข้ึนทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้แต่

ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น	(มาตรา	9	วรรคสอง)

1.4.3.1 กำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและจัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
	 ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาคประชาชน	พ.ศ.	2562	ได้ก�าหนดให้นายทะเบยีนจดัให้มทีะเบยีนผูไ้กล่เกลีย่ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

ภาคประชาชนขึ้นในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 โดยค�านึงถึงความพร้อมและความจ�าเป็นเมื่อมี

ทะเบยีนผูไ้กล่เกลีย่ให้กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพจดัให้มีบัญชรีายชือ่ผู้ไกล่เกล่ียท้ังกรุงเทพมหานคร

และจังหวัด	ทั้งนี้	ให้ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นผลสามปีนับแต่วันมีประกาศขึ้นทะเบียน
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1.4.3.2 กำรรับสมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยการด�าเนินงาน	รวม	4	ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1	ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

ขั้นตอนที่ 2	บุคคลที่ประสงค์ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามแบบที่ก�าหนด

ขั้นตอนที่ 3	ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค�าขอ

 คุณสมบัติ ดังนี้

 •	 ผ่านการอบรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามหลกัสตูรทีค่ณะกรรมกาพฒันา	การบรหิารงานยตุธิรรม

แห่งชาติ	ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง	(มาตรา	10	ก.	(1))

 •	 เป็นผู้มปีระสบการณ์ในด้านต่าง	ๆ 	อนัจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	(มาตรา	10	ก.	(2))	

 ลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 •	 เคยรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดย

ประมาท	หรือความผิดลหุโทษ	(มาตรา	10	ข.	(1))

 •	 เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถ	 หรือคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

หรือ	(มาตรา	10	ข.	(2)

 •	 เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้และยังไม่พ้น	5	ปีนับถึงวันยื่นค�าขอรับ

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย	 (มาตรา	 10	 ข.	 (3))	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีมาตรฐาน

เดียวกันและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอ ดังนี้

 •	ทะเบียนบ้าน	และบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •	 แนบเอกสารหลกัฐาน	ได้แก่	ส�าเนาแสดงคุณวฒุพิร้อมแสดงต้นฉบบั	รปูถ่ายสปัีจจบุนัไม่สวมแว่นด�า	

ขนาด	1.5	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป	เอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท

ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาชนที่ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	5	เรื่อง	หรือหนังสือ

รับรองประสบการณ์ด้านต่าง	ๆ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการไกล่เกลี่ย

 •	ทั้งนี้	 หากถูกต้องให้ลงทะเบียนรับค�าขอพร้อมออกหลักฐานแสดง	 การรับให้แก่ผู้ย่ืนค�าขอและ

ด�าเนินการต่อไปขั้นตอนที่	 4	 การพิจารณาค�าขอข้ึนทะเบียน	 โดยเจ้าหน้าท่ีท�าความเห็นเสนอ 

นายทะเบียนประกอบการพิจารณา	และมีผลการพิจารณา	ดังนี้

กรณนีำยทะเบยีนมคี�ำสัง่ไมร่บัขึน้
ทะเบยีนผูย้ืน่ค�ำขอเป็นผูไ้กลเ่กลีย่ 
และใหแ้สดงเหตผุลในกำรมคี�ำสัง่
ดังกลำ่วด้วย พรอ้มมหีนงัสอืแจง้
ให้ผู้ยื่นค�ำขอทรำบค�ำสั่งภำยใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีค�ำสั่ง

กรณนีำยทะเบยีนมคี�ำสัง่รบัขึน้ทะเบยีนเป็นผูไ้กลเ่กลีย่ และใหบ้นัทกึไวใ้นทะเบยีน
ผู้ไกล่เกลี่ยด้วย พร้อมออกหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียน และบัตรประจ�ำตัว 
ผู้ไกล่เกลี่ยไว้เป็นหลักฐำนในกำรนี้ นำยทะเบียนจะด�ำเนินกำรต่อทะเบียน แก้ไข
ข้อควำมกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนประสงค์จะแก้ไขข้อควำมใน
ทะเบียนหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนหรือบัตรประจ�ำตัวให้ถูกต้องตำมควำม
เป็นจริงหรือในกรณีที่หนังสือรับรองกำรข้ึนทะเบียนหรือบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
กำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสูญหำยช�ำรุดเสียหำย หรือถูกท�ำลำย หรือออก
ใบแทนหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวใหม่
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1.4.3.3 กำรสรรหำผู้ไกล่เกลี่ย
	 ให้นายทะเบียนมีอ�านาจสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วย 

แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น	 บุคคลซึ่งมีความเหมาะสมดังกล่าว	 ให้หมายความรวมถึง	 

ผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 พ.ศ.	 2562	 โดยการด�าเนินงาน	

รวม	4	ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นตอนที่ 
1 

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม	 ซึ่งมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามจะขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามที่กฎหมายก�าหนด	(ตามข้อ	2.4.1.2	(3))

ขั้นตอนที่ 
2 

ขอความยนิยอมบคุคลท่ีได้รับการคดัเลอืกตาม	(1)	หากประสงค์ทีจ่ะขึน้ทะเบยีน

เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้ยื่นค�าขอพร้อมเอกสารประกอบตามที่ก�าหนด

ขั้นตอนที่ 
3 

รับแบบค�าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย	(ตามแบบที่ก�าหนด)

ขั้นตอนที่ 
4 

พจิารณามีค�าส่ังรบัขึน้ทะเบยีน	และให้ออกหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนพร้อม

บัตรประจ�าตัวให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยไว้เป็นหลักฐาน	

1.4.3.4 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ไกล่เกลี่ย
1.4.3.4.1 หน้าที่และอ�านาจของผู้ไกล่เกลี่ย (ตามมาตรา 11) 

	 (1)	ก�าหนดแนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 (2)	ช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกและเสนอแนะคู่กรณีในการหาแนวทางยุติข้อพิพาท

	 (3)	ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง

	 (4)	จัดท�าข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

1.4.3.4.2	 ผู้ไกล่เกลี่ยกระท�าการตามหน้าที่โดยสุจริต	 ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางทั้งทางแพ่ง

และทางอาญา	เพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ผู้ไกล่เกลี่ย	เนื่องจากการเปิดเผยข้อเท็จจริงของการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจไปกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงในขณะด�าเนินการไกล่เกลี่ยและ

จะท�าให้ผู้มาขอขึ้นทะเบียนและท�าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากขึ้น
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1.4.3.5 จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย	(ตามมาตรา	12)	
	 (1)	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง	อิสระ	ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
	 (2)	เข้าร่วมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททกุครัง้	ในกรณทีีไ่ม่อาจเข้าร่วมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทได้ต้องแจ้ง
เหตุและความจ�าเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงานซึ่งด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ
	 (3)	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วไม่ท�าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร
	 (4)	ซื่อสัตย์สุจริต	 และไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	 จากคู่กรณีหรือบุคคลอื่นท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท	
	 (5)	ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ
	 (6)	รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
	 (7)	ไม่กระท�าการในลกัษณะเป็นการชีข้าดข้อพพิาท	หรือบบีบงัคบัให้คูก่รณฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดลงลายมอืชือ่
ในข้อตกลงระงับข้อพิพาท
	 (8)	กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก�าหนดในกฎกระทรวง	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ย 
มีความระมัดระวังในพฤติกรรมของตนที่ไม่เหมาะสมในการท�าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.4.3.6 กำรเปิดเผยขอ้เทจ็จรงิ ทีอ่าจเป็นเหตอุนัควรสงสยัถงึความเป็นกลางและความเป็นอสิระ
ของผูไ้กล่เกลีย่	กฎหมายก�าหนดให้ผูไ้กล่เกลีย่ต้องแจ้งข้อเทจ็จรงิให้คูก่รณทีราบโดยเฉพาะในเรือ่ง	ดังนี้
	 (1)	เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส
	 (2)	เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด	 ๆ	 หรือเป็นพี่น้อง	 หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใน 
สามชั้น	หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
	 (3)	เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน
	 (4)	เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง	

1.4.3.7 กำรคัดค้ำน กำรถอดถอน กำรสิ้นสภำพ และกำรเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย 
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)	เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี	้หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง
 •	คู่กรณีแจ้งค�าคัดค้าน	หรือผู้ไกล่เกลี่ยเห็นเองว่าตนมีเหตุดังกล่าวให้แจ้งต่อ	นายทะเบียนพร้อม
เหตุแห่งการคัดค้าน	และแจ้งค�าคัดค้านให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบเพื่อท�าค�าชี้แจง	เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค�าชี้แจง
แล้วให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	และท�าความเห็นเสนอนายทะเบียนพิจารณาต่อไป
 •	นายทะเบียนพิจารณาค�าคัดค้าน	ค�าชี้แจง	และความเห็นของเจ้าหน้าที่หากมีเหตุผลเพียงพอให้มี
ค�าสั่งให้ผู้ไกล่เกลี่ยนั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่	 และมีค�าส่ังแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน	
พร้อมแจ้งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ในกรณีนายทะเบียนเห็นว่าค�าคัดค้านหรือข้อเท็จจริงไม่มีเหตุผลเพียงพอ

ให้มีค�าสั่งยกค�าคัดค้านและให้ด�าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปโดยเร็ว
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1.4.3.7.2 การถอดถอน

 • เหตุแห่งการถอดถอน	ตามมาตรา	15	ได้แก่	(1)	กระท�าฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณี	หรือ	บุคคลอื่นที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท	 (2)	 ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู ้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร	 

(3)	ขาดจริธรรมตามมาตรา	12	และ	(4)	ถูกตั้งข้อรังเกียจตามมาตรา	14

 • คู่กรณฝ่ีายใดฝ่ายหนึง่ยืน่ค�าขอถอดถอนหรอืหน่วยงานซึง่ด�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทเหน็เองว่ามี

เหตดุงักล่าว	และให้นายทะเบียนรับค�าขอถอดถอน	แล้วแจ้งให้ผูไ้กล่เกลีย่ทราบโดยเรว็	พร้อมท�าค�าช้ีแจง	

เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัค�าชีแ้จงแล้วให้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	และท�าความเหน็เสนอนายทะเบียนพจิารณา

 • นายทะเบยีนพจิารณาค�าขอถอดถอน	ต้องตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและรบัฟังค�าชีแ้จง	หากไม่ปรากฏ

เหตุอันควรถอดถอนให้มีค�าส่ังยกค�าขอถอดถอน	 และให้ผู้ไกล่เกลี่ยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	 เว้นแต่ได้มี

การแต่งต้ังผูไ้กล่เกลีย่คนอืน่แล้ว	ในกรณทีีป่รากฏข้อเทจ็จรงิว่ามเีหตอุนัสมควรถอดถอน	ให้นายทะเบยีน

มคี�าสัง่ถอดถอน	และให้ผูไ้กล่เกลีย่สิน้สดุการปฏบิตัหิน้าทีใ่นข้อพพิาทนัน้	พร้อมแจ้งผลต่อผูท้ีเ่กีย่วข้อง

1.4.3.7.3 การสิ้นสภาพ และการเพิกถอน

 • เมือ่มีเหตุแห่งการสิน้สภาพและเพกิถอนตามกฎหมายนายทะเบยีนมคี�าสัง่ถอดถอนผูไ้กล่เกลีย่ดงักล่าว

 • เจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อเทจ็จรงิ	ข้อกฎหมาย	และเอกสารหลกัฐานแล้วท�าความเหน็เสนอนายทะเบยีน

พิจารณามีค�าสั่งต่อไป

 • นายทะเบยีนพจิารณามคี�าสัง่ให้ผูไ้กล่เกลีย่สิน้สภาพหรอืเพกิถอน	หากปรากฏข้อเทจ็จรงิอย่างหนึง่

อย่างใด	ตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงฯ	และให้จ�าหน่ายชือ่ออกจากบญัชรีายชือ่ผูไ้กล่เกลีย่	กรณเีพกิถอน

ยื่นค�าร้องขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบ	5	ปีนับแต่วันที่นายทะเบียน	มีค�าสั่ง

1.4.3.8 ควำมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุด
1.4.3.8.1 เหตุแห่งการสิ้นสุดของผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย	ดังนี้

	 (1)	ตาย

	 (2)	ลาออก

	 (3)	สิ้นสภาพการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

	 (4)	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	10

1.4.3.8.2 เมื่อได้รับทราบเหตุแห่งการสิ้นสุดดังกล่าวข้างต้น ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลัก

ฐานแล้วท�าความเห็นเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณามีค�าสั่งคัดรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยนั้นออกจากทะเบียน

และบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย	และแจ้งผลผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.4.3.9 สิทธิของผู้ไกล่เกลี่ยที่จะได้คำ่ตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ�ำเป็น 
	 พระราชบัญญัตกิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	พ.ศ.	2562	ก�าหนด	“ในการปฏบิตัหิน้าท่ีผูไ้กล่เกลีย่ในหน่วย

งานซึ่งด�าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาท	 ให้ผู้ไกล่เกล่ียได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นในการ

ด�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมก�าหนดโดยความเหน็ชอบ

ของกระทรวงการคลัง”	(รายละเอียดปรากฏในส่วนที่	5	)
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1.4.4  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน  ( ศกช. )

แผนภูมิที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน

1.4.4.1 หลกักำรส�ำคญัตำมพระรำชบญัญตักิำรไกลเ่กลีย่ข้อพิพำท พ.ศ. 2562 ก�าหนด

ไว้ในมาตรา	68	มาตรา	69	และมาตรา	70	โดยสรุป	ดังนี้

 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทภาคประชาชน	เพื่อด�าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

 • ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา	10	

 • อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นนายทะเบียนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

 • กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพมหีน้าทีแ่ละอ�านาจก�ากบัดแูลการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของศนูย์ไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 • ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมีอ�านาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 โดยมาตรา	 69	

ก�าหนดให้ภายใต้บังคับมาตรา	20	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้

กระท�าได้ในกรณี	ดังต่อไปนี	้ (1)	ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจ�านวน

ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	 (2)	 ข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก	 (1)	 ตามที่ก�าหนดในพระราช

กฤษฎีกา(3)	 ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา	 35	 โดยสรุปอ�านาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ	

ศกช.	ดังนี้

คณะท�ำงำน
บริหำร

ประจ�ำ ศกช.

กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีำพ

คณะกรรมกำร
ส่งเสริม

ก�ำกับ ศกช.
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(ก) การไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางแพ่ง (มาตรา 20)	“ข้อพพิาททางแพ่ง”หมายถึง	ข้อโต้แย้งท่ีเกดิข้ึนระหว่าง

บคุคลสองฝ่ายหรือมากกว่า	 เกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าทีข่องบคุคลตามกฎหมายแพ่ง	 โดยบคุคลท่ีถกูโต้แย้ง

สิทธิจะต้องน�าคดีไปสู่ศาลที่มีเขตอ�านาจเพื่อให้ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดตัดสินและบังคับ 

ตามข้อพพิาทนัน้	ซ่ึงเป็นการด�าเนินคดตีามกระบวนการยตุธิรรมกระแสหลัก	ในการน้ีพระราชบญัญัตไิด้ก�าหนด 

ให้ข้อพพิาททางแพ่งบางกรณีสามารถไกล่เกลีย่ได้ด้วยความสมคัรใจของคูก่รณทุีกฝ่าย	ดงันี	้

(ก.1) ศกช. สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ 4 กรณี ดังนี้

 กรณีที่	 1	 ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินที่มิใช้ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ	์ โดย	“สิทธิในที่ดิน” ตาม

ความหมายของกฎหมายที่ดินมี	2	ประการ	คือ	

 ประการที่ 1) กรรมสิทธิ์	 หมายถึง	 ความเป็นเจ้าของซึ่งบุคคล	 อาจเป็นเจ้าของที่ดินได้โดยการมี

กรรมสิทธิ์	โดยรัฐจะออกหนังสือส�าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให	้ได้แก่	โฉนดที่ดิน	โฉนดแผนที่	โฉนดตราจอง	

และตราจองทีต่ราว่าได้ท�าประโยชน์แล้ว	ดงันัน้	กรณีการแย่งการครอบครองทีด่นิโดยสงบ	เปิดเผย	และ

เจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา	10	ปี	จึงจะได้กรรมสิทธิ์	(กรณีดังกล่าวไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้)	

 ประการที่ 2) สิทธิครอบครอง หมายถึง	สิทธิครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของ	โดยการท�าประโยชน์	

หรือการถือครอง	 โดยรัฐจะออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์หรือหลักฐานที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ 

เช่น	หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 (น.ส.3,	น.ส.	3	ก.,	น.ส.	3	ข.),	แบบหมายเลข	3	ใบเหยียบย�่า	

ตราจองรวมถึงที่ดินที่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน	(ส.ค.1)	เป็นต้น	ดังนั้น	กรณีการแย่งการ

ครอบครองที่ดินโดยสงบ	 เปิดเผย	 และเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา	 1	 ปีจึงจะได้กรรมสิทธิ์	 

(กรณีดังกล่าวไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้)	

 กรณีที่	2	ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก	โดย	“ทรัพย์มรดก”	คือ	ทรัพย์สินทุกชนิด

ของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาทเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย	 รวมทั้ง	 สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ	 

ที่ผู้ตายมีอยู่	 เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้	 ซึ่งทายาท 

ผูม้สีทิธริบัมรดกของผูต้ายตามกฎหมายแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คอื	“ผูร้บัพนัิยกรรม”	และ	“ทายาทโดยธรรม”	 

มี	6	ล�าดับ	ดังนี้	 1)	ผู้สืบสันดาน	คือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย	บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว	

และบุตรบุญธรรม	 2)	 บิดามารดา	 ในกรณีของบิดาเฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธ ิ

รับมรดก	3)	พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	4)	พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือ	มารดาเดียวกัน	หรือที่เรามักเรียก

กันว่า	“พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่”	5)	ลุง	ป้า	น้า	อา	และ	6)	ปู	่ย่า	ตา	ยาย

 กรณีที่	3	ข้อพิพาทอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	โดยกฎหมายเปิดช่องทางให้สามารถแก้ไข

เพิ่มเติมข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจากที่ก�าหนดในกรณีที่	 1	 และที่	 2	 ได้สะดวกและเหมาะสมตาม

สภาวการณ์

 กรณทีี	่4	ข้อพพิาทอืน่นอกจากกรณีที	่1-2	และกรณท่ีี	3	ท่ีมทุีนทรพัย์ไม่เกนิห้าแสนบาท	หรอืไม่เกนิ

จ�านวนตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	 โดยกฎหมายเปิดช่องทางให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมจ�านวน 

ทุนทรัพย์ในข้อพิพาททางแพ่งอื่นตามที่ก�าหนด	ได้สะดวกและเหมาะสมตามสภาวการณ์
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(ก.2) ศกช.ไม่มีอ�านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ รวม 3 กรณี ดังนี้

 กรณทีี	่1	ข้อพพิาทเกีย่วด้วยสทิธแิห่งสภาพบคุคล	โดย“สทิธแิห่งสภาพบคุคล”	หมายถึง	สทิธต่ิางๆ	

เกีย่วกบัสถานะภาพ	และความสามารถของบุคคล	ตามท่ีบญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	

บรรพ	1	ลกัษณะ	2	หมวด	1	เช่น	การใช้ชือ่ใช้นาม	การเป็นคนไร้ความสามารถ	การท�าการแทนผูไ้ม่อยู่	

การถือสัญชาติ	เป็นต้น

 กรณีที่	 2	 ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว	 โดย“สิทธิในครอบครัว”หมายถึง	 สิทธิที่เกิดจาก

ความสมัพนัธ์ระหว่าง	สาม	ีภรยิา	หรอืบดิามารดา	และบตุร	เช่น	การหย่า	ภรยิาเรยีกค่าอปุการะเลีย้งดู

จากสาม	ีสามหีรอืภรยิาฟ้องเรยีกค่าเสยีหายหรอืค่าทดแทนจากหญงิอืน่หรอืจากชายอืน่ทีม่คีวามสัมพนัธ์

ฉันชู้สาวกับภริยาหรือสามีของตน

 กรณีที่	3	ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์	โดย“อสังหาริมทรัพย์”	หมายถึง	ที่ดิน	

ทรพัย์อนัตดิกบัทีด่นิ	หรอืประกอบเป็นอนัเดยีวกบัทีด่นิ	รวมท้ังสทิธท้ัิงหลายอนัเก่ียวกับกรรมสทิธิท่ี์ดนิด้วย	

อาจแบ่งอสังหาริมทรัพย์ออกได้	ดังนี	้

 • ที่ดิน	พื้นดินทั่วไป	รวมถึงภูเขา	ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	ฯลฯ	

 • ทรพัย์อนัตดิกบัทีด่นิ	ได้แก่	ไม้ยนืต้น	อาคาร	โรงเรอืน	หรอื	สิง่ก่อสร้างบนท่ีดนิ	เช่น	บ้าน	ทาวน์เฮาส์	

โรงงาน	อาคารพาณิชย์	เป็นต้น

 • ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน	 ได้แก่	 แม่น�้า	 ล�าคลอง	 แร่ธาตุ	 กรวด	 ทรายท่ีมีอยู่ตาม

ธรรมชาติ	หรือซึ่งมนุษย์น�ามารวมไว้กับที่ดินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินตามธรรมชาต	ิ

 • สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	 ได้แก่	 กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนด	 สิทธิครอบครอง 

ในที่ดินที่ไม่มีโฉนด	ภาระ	จ�ายอม	สิทธิอาศัย	สิทธิเหนือพื้นดิน

	 ดังนั้น	กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย	์คือ	ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น	ย่อมมีสิทธิต่อ

ทรัพย์สินของตนเอง	 โดยสรุป	 5	 ประการ	 คือ	 1)	 สิทธิใช้สอยทรัพย์สิน	 2)	 สิทธิจ�าหน่ายทรัพย์สิน	 

3)	สิทธิได้ดอกผลแห่งทรัพย์สิน	4)	สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้	5)	มีสิทธิ

ขดัขวางมใิห้ผูอ้ืน่สอดเข้าเกีย่วข้องกบัทรัพย์สนิน้ันโดยมชิอบด้วยกฎหมาย	ตวัอย่าง	คดพีพิาทท่ีเกีย่วกบั

การพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย	์ไม่สามารถจะน�ามายื่นค�าขอให้ไกล่เกลี่ยได้	เช่น	ผู้จะซื้อ

ฟ้องบังคับให้ผู้จะขายโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ตน	 (อ้างสิทธิตามสัญญา),	 นายด�าอ้างกรรมสิทธ์ิใน

ที่ดินว่าได้ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของนายขาว	เกิน	10	ปี,	การอ้างว่าเป็นที่งอกริมตลิ่ง,	การอ้างให้

เปิดทางจ�าเป็น,การขอให้รื้อถอนโรงเรือนที่ก่อสร้างรุกล�า้มาในที่ดิน,	เจ้าของที่ดินขอให้ขับไล่ผู้เช่าที่ดิน	

ผู้อาศัย	หรือผู้อื่นที่เข้ามาอยู่ในที่ดิน,	การขอฟ้องบังคับจ�านองอสังหาริมทรัพย์อันมีผลบังคับแก่ทรัพย์

จ�านองที่เป็นประกันให้ต้องถูกน�าออกขายทอดตลาด,	 กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์	 (สิทธิครอบครอง)	

หากมีข้อโต้เถียงเรื่องความเป็นเจ้าของที่ดินหรือขอให้เปิดทางจ�าเป็นในที่ดิน	เป็นต้น	
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(ข) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

(ข.1) ศกช. สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ 2 กรณี (ตามมาตรา 35)

 กรณีที่	 1	 ความผิดอันยอมความได้	 คือ	 คดีท่ีผู้เสียหายได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายโดยตรง	

(ความผิดต่อส่วนตัว)	สังคมไม่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการกระท�าผิดนั้นด้วย	

 กรณีที่	 2	 ความผิดลหุโทษ	 ความผิดลหุโทษเป็นความผิดต่อแผ่นดินที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้แต ่

พระราชบญัญตันิีก้�าหนดให้ความผดิลหโุทษในคดรีะหว่างบคุคลกระท�าการไกล่เกลีย่ได้	 ซึง่แบ่งความผดิ

ลหุโทษออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	

1
ส่วนที่

2
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�าร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ	

   • มาตรา	392	ท�าให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ	

   • มาตรา	393	ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา	

   • มาตรา	394	ไล่ต้อนหรือท�าให้สัตว์เข้าสวนไร่นาของผู้อื่น	ที่แต่งดินไว้	เพาะพันธุ์ไว้		

	 	 	 หรือมีพืชพันธุ์	หรือผลผลิตอยู่

   • มาตรา	395	ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าในสวนไร่นาของผูอ้ืน่ท่ีแต่งดนิไว้เพาะพนัธุไ์ว้	 

	 	 	 หรอืมพีชื	พนัธุ	์หรอืผลติผลอยู	่

   • มาตรา	397	กระท�าด้วยประการใด	ๆ 	อนัเป็นการรงัแกหรอืข่มเหงผูอ้ืน่หรอืกระท�าให้ 

	 	 	 ผูอ้ืน่ได้รบัความอบัอายหรอืเดอืดร้อนร�าคาญในทีส่าธารณสถานหรอืต่อหน้าธารก�านลั	

ความผิดลหุโทษอื่น ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม ตามที่ก�าหนดใน พระราชกฤษฎีกา

• ในกรณท่ีีกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรภีาพเหน็ว่าการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของศนูย์ไกล่เกลีย่

ข้อพพิาทภาคประชาชนในเรือ่งใดได้ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตันิี	้และออกหนังสอื

รับรองให้แล้วให้ข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นบังคับกันได้หรือให้สิทธิน�าคดีอาญามา 

	 	 	 ฟ้องระงับไปตามพระราชบัญญัตินี้

   • ให้กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพอดุหนนุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการของศนูย์ไกล่เกลีย่ 

	 	 	 ข้อพิพาทภาคประชาชนตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก�าหนด 

	 	 	 โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

32 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562



1.4.4.2 ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
ของศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน พ.ศ. 2562 ประกาศ	ณ	วนัท่ี	19	พฤศจิกายน	2562	 

เพื่อรองรับข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้	

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท พ.ศ. 2562  

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	จึงได้ออกระเบียบไว้	ณ	 วันที่	 19	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2562	ข้อ

ก�าหนด	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�ากับการด�าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ

 • หมวด 3 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

	 	 	 ส่วนที	่1	การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ฯ		 ข้อ	11	–	ข้อ	16	

	 	 	 ส่วนที	่2	การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท		 ข้อ	17	–	ข้อ	20	

	 	 	 ส่วนที	่3	การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ		 ข้อ	21	

 • หมวด 4 ผู้ไกล่เกลี่ยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

	 	 	 ส่วนที	่1	การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย		 ข้อ	22	–	ข้อ	33	

	 	 	 ส่วนที	่2	จริยธรรมส�าหรับผู้ไกล่เกลี่ย		 ข้อ	34

	 	 	 ส่วนที	่3	การคัดค้าน	การถอดถอน	การสิ้นสภาพ		 ข้อ	35	–	ข้อ	38	

	 	 	 	 		 และการเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย

	 	 	 ส่วนที	่4	ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น		 ข้อ	39	

 • หมวด 5 การด�าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

	 	 	 ส่วนที	่1	การยื่นค�าร้อง		 ข้อ	40	–	ข้อ	45

	 	 	 ส่วนที	่2	การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย		 ข้อ	46

	 	 	 ส่วนที	่3	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	โดยผู้ไกล่เกลี่ย		 ข้อ	47	–	ข้อ	52	

	 	 	 ส่วนที	่4	การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท		 ข้อ	53

 • หมวด 6 เบ็ดเตล็ด 	 ข้อ	54

	 ทัง้นี	้รายละเอียดการจดัตัง้	การข้ึนทะเบยีน	การประเมินมาตรฐาน	และการอดุหนนุค่าใช้จ่าย	ศกช.	

ปรากฏในส่วนที่	 2	 และการด�าเนินงานไกล่เกล่ียข้อพิพาท	 ปรากฏในส่วนท่ี	 3	 รวมทั้งการบังคับ 

ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท	ปรากฏในส่วนที่	4	คู่มือนี้
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1.4.4.3 ภำรกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ดังนี้

(1) 
รับค�ำร้องขอ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

(2) 
ด�ำเนินงำนเกี่ยวกับ 

กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ภำคประชำชนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

(3) 
ประสำนงำน 
และสนับสนุน 
กำรด�ำเนินงำน 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

(4) 
ส่งเสริมและเผยแพร่ 

ประชำสัมพันธ ์
เกี่ยวกับกำร 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

(5) 
ด�ำเนินงำนอื่น ๆ  
ตำมที่นำยทะเบียน

ก�ำหนด

1.4.4.4 คณะกรรมกำรส่งเสริมและก�ำกับกำรด�ำเนินงำนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
ภำคประชำชน
1.4.4.4.1 องค์ประกอบคณะกรรมการฯ	 ประกอบด้วยกรรมการโดยต�าแหน่ง	 รวม	 5	 คนและ 

ผู้ทรงคุณวุฒ	ิรวม	4	คน	ดังนี้

 • อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		 	 ประธานกรรมการ	

 • รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		 	 รองประธานกรรมการ

 • ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด		 	 กรรมการ

 • ผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม		 	 กรรมการ

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท		 	 กรรมการ

 • ผู้ทรงคุณวุฒ	ิจ�านวน	4	คน		 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท		 	 กรรมการและเลขานุการ

 • เจ้าหน้าที่ในกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

		 	 จ�านวนไม่เกินสองคน

1.4.4.4.2 หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการฯ	ดังนี้

	 (1)	ก�าหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท

ภาคประชาชน	เพื่อด�าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

	 (2)	ก�ากบัดแูลการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

	 (3)	ก�าหนดมาตรฐานและประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

	 (4)	พิจารณาการอุดหนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชนตามระเบียบที่อธิบดี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

	 (5)	จัดให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการด�าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

34 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 2
ศูนย์ไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท
ภาคประชาชน

READ MORE        



แผนภูมิที่ 5 กระบวนกำรขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน (ศกช.)

ส่วนที่ 2
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
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2.1 กำรรวมตัวของประชำชนเพ่ือจัดตั้งเป็น 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับภำคประชำชนในรูปแบบของ 
เครอืขำ่ยและอำสำสมัครคุม้ครองสทิธแิละเสรีภำพ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 เป็นตน้มำ ภำยใตร้ะเบยีบ 
กระทรวงยุติธรรม ว่ำด้วยเครือข่ำยและอำสำสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ พ.ศ. 2548 
โดยเครือข่ำยและอำสำสมัครได้รวมตัวกันเป็นศูนย์ประสำนงำนในชุมชน เพ่ือด�ำเนินงำน 
เกีย่วกบักำรเผยแพรป่ระชำสมัพันธ ์หรอืจัดกำรรณรงคแ์ละใหค้วำมรู ้กำรใหค้�ำปรกึษำ ช่วยเหลอื  
เป็นผู้ด�ำเนินกำรหรือประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  
และกำรจดักำรควำมขดัแยง้ กำรระงบัขอ้พิพำทชมุชน เสรมิสรำ้งและพัฒนำเครอืขำ่ยในกำร
ท�ำงำนด้ำนสิทธิเสรีภำพ ตลอดจนด�ำเนินกำรหรือให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกลไก 
กำรจดักำรควำมขดัแยง้ในชมุชน และประสำนงำนหนว่ยงำนทีเ่ก่ียวขอ้งในกรณทีีม่เีหตคุวำม 
ไม่เป็นธรรมในชุมชน

38 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562



 
	 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	 2562	 บัญญัติให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 เพ่ือด�าเนินงาน

เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 โดยประชาชนจ�านวนไม่น้อยกว่า	 5	คน	ที่ประสงค์จะ

ด�าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

• คุณสมบัติ
	 (1)	เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

	 (2)	เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ

	 (3)	มีภูมิล�าเนา	หรือถิ่นที่อยู่ในเขตที่จะขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

• ลักษณะต้องหำ้ม
	 (1)	เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (2)	เป็นบคุคลทีศ่าลมคี�าสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถหรอืคนวกิลจรติ 

	 	 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 (3)	เป็นผู้เคยรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้ 

	 	 กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 ทั้งนี้	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 จะด�าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 

ของคณะท�างานบริหารประจ�าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 จากเอกสาร	 หลักฐาน	 และ 

ฐานข้อมูลของทางราชการ	 หากมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงมีค�าส่ังแต่งตั้งเป็นคณะท�างานบริหารประจ�า

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

“เป็นผู้ด�ำเนินกำรหรือประสำนงำน 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภำพ และกำรจัดกำร 
ควำมขัดแย้ง กำรระงับข้อพิพำทชุมชน”
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2.2 กำรจดัตัง้ศูนยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน

เมือ่ภำคประชำชนรวมตวักนัเป็นศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน ตำมพระรำชบญัญตัิ 
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 2562 และคัดเลือกกันเอง เพ่ือท�ำหน้ำที่เป็นคณะท�ำงำนบริหำร
ประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ประกอบด้วย ประธำน รองประธำน เหรัญญิก 
และเลขำนุกำร ทั้งนี้ ประธำนควรมีคุณสมบัติเป็นผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องที่หรือท้องถิ่น หรือ
เป็นผูน้�ำภำคประชำสงัคมทีด่�ำเนนิกำรอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่แสวงหำผลประโยชน์ 
โดยมผีูผ้ำ่นกำรอบรมกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทตำมหลกัสตูรท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบรหิำร
งำนยุติธรรมแห่งชำติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ
รับรอง อย่ำงน้อย 1 คน และอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะท�ำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
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คณะท�ำงำนบริหำรประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 
มีวำระด�ำรงต�ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี มีหนำ้ที่และอ�ำนำจ ดังนี้

	 (1)	ประสานจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

	 (2)	จดัท�าแผนการด�าเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณของศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน

	 (3)	เสนอขอรบัเงนิอดุหนนุเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการของศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน

	 (4)	ส่งเสรมิการรบัรูเ้ก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพพิาทและการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพและสทิธมินษุยชน

	 (5)	ประสานการด�าเนินงานเกีย่วกบัการไกล่เกล่ียข้อพพิาททางแพ่งและทางอาญาระหว่างหน่วยงาน 

ในพืน้ที่

	 (6)	รายงานผลการด�าเนินงานต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประจ�าทุกเดือน

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรหิำรประจ�ำศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน พ้นจำกต�ำแหนง่ เมือ่
	 (1)	ตาย

	 (2)	ลาออก

	 (3)	นายทะเบยีนให้ออก	 เพราะบกพร่องไม่สจุรติต่อหน้าที	่ มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี	หรอืหย่อน 

ความสามารถ

	 (4)	เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (5)	เป็นบุคคลที่ศาลมีค�าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	หรือ 

คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 (6)	ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 กรณีบุคคลในคณะท�างานพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะท�างานด�าเนินการสรรหาบุคคล 

เพือ่มาด�ารงต�าแหน่งแทน	โดยต้องเป็นผูม้คีณุสมบตัแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีน่ายทะเบียนก�าหนดและ 

ให้ผูไ้ด้รบัการแต่งตัง้อยูใ่นต�าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องบคุคลในคณะท�างานซึง่ตนแทน

“ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 

เหรัญญิก และเลขานุการ”
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2.3 กำรขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
ภำคประชำชน

ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ว่ำด้วยกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทของศูนย์ไกล่เกล่ีย 
ขอ้พิพำทภำคประชำชน พ.ศ. 2562 หมวด 3 ศนูย์ไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน ส่วนที ่2  
กำรขึ้นทะเบียน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ก�ำหนดขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียน 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ดังนี้

 ข้ันตอนที่ 1 ประธานคณะท�างานยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชน 
ต่ออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามแบบค�าขอพร้อมแนบเอกสารประกอบค�าขอให้ครบถ้วน
 ขั้นตอนที่ 2 กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	 รับค�าขอขึ้นทะเบียน	 และ
ด�าเนินการตรวจสอบข้อความในค�าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอ	เมือ่เหน็ว่าถกูต้องครบถ้วนแล้ว
ให้ลงทะเบยีนรบัค�าขอและออกใบรับค�าขอให้แก่ผูย้ืน่ค�าขอ	หากข้อความในค�าขอและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค�าขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบเพื่อด�าเนินการแก้ไข	 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้จ�าหน่ายค�าขอ
 ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนต้องได้รับการตรวจ	
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 โดยผ่านเกณฑ์ตามที่นายะเบียนก�าหนด	 คือ	 ต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	 โดยแบ่งเกณฑ์การประเมิน	 
4	ด้าน	จ�านวน	35	ตัวชี้วัด	มีรายละเอียด	ดังนี	้
 ด้านที่ 1	โครงสร้างเชิงกายภาพ		 	 จ�านวน	6	 ตัวชี้วัด	
 ด้านที่ 2	บุคลากร		 	 จ�านวน	6	 ตัวชี้วัด
 ด้านที่ 3	การบริหารจัดการ		 แบ่งเป็น	3	ด้านย่อย		 จ�านวน	12		ตัวชี้วัด	
   •	ระบบข้อมูล		 	 จ�านวน	5		 ตัวชี้วัด	
   •	การพัฒนางาน		 	 จ�านวน	5		 ตัวชี้วัด	
   •	การมีส่วนร่วม		 	 จ�านวน	2		 ตัวชี้วัด
 ด้านที่ 4	งานบริการ		 แบ่งเป็น	3	ด้านย่อย		 จ�านวน	11	ตัวชี้วัด	
   •	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท		 จ�านวน	3		 ตัวชี้วัด	
   •	การอ�านวยความยุติธรรม	 จ�านวน	2		 ตัวชี้วัด
	 	 	 		และลดความเลื่อมล�้าในการเข้าถึง
	 	 	 		ความยุติธรรมของประชาชน
   •	มาตรฐานการให้บริการ		 จ�านวน	6		 ตัวชี้วัด	
	 การตรวจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 เป็นการตรวจว่าศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ภาคประชาชนทีป่ระชาชนยืน่ค�าขอจดัตัง้ได้มาตรฐานตามทีก่�าหนดหรอืไม่	 หากผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด 
นายทะเบียนจงึประกาศเป็นศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนตามกฎหมาย	กรณไีม่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด 
ให้ผู้ยื่นค�าขอด�าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ	หากพ้นระยะเวลา
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ดังกล่าวแล้วให้ถือว่า	 ผู้ยื่นค�าขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นค�าขออีกต่อไปและให้นายทะเบียนจ�าหน่ายค�าขอ	
หากแก้ไขเรียบร้อยและผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	 นายทะเบียนจึงประกาศเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชนตามกฎหมาย
 ขั้นตอนที่ 4 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	โดยอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน	ซึ่งมีผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	หรือผู้อ�านวยการส�านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด	หรือยุติธรรมจังหวัด	 เป็นประธาน	ด�าเนินการตรวจมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน	สรุปและรายงานผลการตรวจประเมินเสนอนายทะเบียน
 ข้ันตอนที ่5	กรณผ่ีานมาตรฐาน	อธิบดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในฐานะนายทะเบยีน	มปีระกาศ	
ข้ึนทะเบยีนเป็นศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนตามกฎหมาย	ศนูย์ไกล่เกล่ียข้อพพิาทภาคประชาชน	
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมาย	มีภารกิจ	ดังนี้
	 (1)	รับค�าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
	 (2)	ด�าเนนิงานเกีย่วกบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท
	 (3)	ประสานงานและสนับสนุนการด�าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
	 (4)	ส่งเสริม	และเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
	 (5)	ด�าเนินงานอื่นๆ	ตามที่นายทะเบียนก�าหนด

	 การขับเคลื่อนงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 คณะท�างานบริหารประจ�า 
ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนควรมกีารประชมุคณะท�างาน	อย่างน้อยปีละ	2	ครัง้	หรือตามทีค่ณะท�างาน 
บริหารประจ�าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเห็นสมควร	อาทิ
	 (1)	การประชุมก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน	การจดัท�าโครงการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
การขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	
	 (2)	การพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
	 (3)	การประชุมรายงานผลการด�าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 การจัดกิจกรรมตามภารกิจของ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ภาคประชาชน	
	 (4)	เรื่องอื่นๆ	ตามภารกิจของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
	 โดยการประชุมคณะท�างานบริหารประจ�าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	ต้องมีคณะท�างาน
เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

 การไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 สามารถด�าเนินการไกล่เกลี่ย	
ข้อพิพาท	 ตามคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 (ศกช.)	 ส่วนที่	 3	 กระบวนการ 
ไกล่เกลีย่ข้อพพิาททัง้นี	้กรมคุ้มครองสทิธิและเสรภีาพ	ก�าหนดให้มกีารประเมนิมาตรฐานศนูย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทภาคประชาชนอย่างน้อยปีละ	 1	 คร้ัง	 เพ่ือยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ให้เป็นทีย่อมรบั	เชือ่มัน่เชือ่ถอืแก่ประชาชนในท้องถิน่ชมุชน	และใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการวางแผนและจดัสรร
ทรพัยากรในการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	หรอืพฒันาการด�าเนินงานของศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทภาคประชาชน
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2.4 กำรประเมินมำตรฐำนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ภำคประชำชน

ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ขอ้พิพำทภำคประชำชน พ.ศ. 2562 ก�ำหนดใหม้คีณะกรรมกำรสง่เสรมิและก�ำกบักำรด�ำเนนิงำน
ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน โดยอธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพ เป็นประธำน 
ก�ำหนดมำตรฐำนและประเมินมำตรฐำนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน และข้อ 19 
ก�ำหนดให้นำยทะเบียนจัดให้มีกำรประเมินมำตรฐำนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

	 อธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสรมิและก�ากบัการด�าเนนิงาน

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 จึงมีประกาศ	 เรื่อง	 มาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ภาคประชาชน	ก�าหนดมาตรฐานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	แบ่งเป็น	4	ด้าน	จ�านวน	35	ตวัช้ีวดั	 

มีรายละเอียด	ดังนี้

 ด้านที่ 1 โครงสร้างเชิงกายภาพ		 	 จ�านวน	6		 ตัวชี้วัด	

 ด้านที่ 2	บุคลากร		 	 จ�านวน	6		 ตัวชี้วัด

 ด้านที่ 3	การบริหารจัดการ	 แบ่งเป็น	3	ด้านย่อย		 จ�านวน	12	ตัวชี้วัด	

   •	ระบบข้อมูล		 	 จ�านวน	5		 ตัวชี้วัด	

   •	การพัฒนางาน		 	 จ�านวน	5		 ตัวชี้วัด	

   •	การมีส่วนร่วม		 	 จ�านวน	2		 ตัวชี้วัด

 ด้านที่ 4	งานบริการ	 แบ่งเป็น	3	ด้านย่อย		 จ�านวน	11		ตัวชี้วัด	

   •	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท		 จ�านวน	3		 ตัวชี้วัด	

   •	การอ�านวยความยุติธรรม	 จ�านวน	2		 ตัวชี้วัด

	 	 	 		และลดความเลื่อมล�้าในการเข้าถึง

	 	 	 		ความยุติธรรมของประชาชน

   •	มาตรฐานการให้บริการ		 จ�านวน	6		 ตัวชี้วัด	
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	 เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการมีความมั่นใจว่าจะได้รับการอ�านวยความยุติธรรม	 ผ่านบริการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ	และมีมาตรฐาน	สามารถรักษาสิทธิของตนในการรับบริการจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน	 ยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นที่ยอมรับ	 เชื่อมั่น	 เชื่อถือแก่
ประชาชนในท้องถิ่นชุมชน	 และใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรในการส่งเสริม	
สนบัสนนุ	หรือพฒันาการด�าเนนิงานของศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	จึงก�าหนดให้มกีารตรวจ
และประเมนิมาตรศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	การประเมนิมาตรฐานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท
ภาคประชาชน	เป็นการประเมินว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	สามารถรักษามาตรฐานตาม
ที่ก�าหนดหรือไม่	โดยก�าหนดให้มีการประเมินมาตรฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	กรณีมีผลการประเมิน
ต�า่กว่าเกณฑ์สองรอบการประเมนิตดิต่อกนัให้ยุบเลกิศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนผูท้�าหน้าที่
ตรวจศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทภาคประชาชนหรอืประเมนิมาตรฐานศนูย์ไกล่เกล่ียข้อพพิาทภาคประชาชน	
คณะกรรมการส่งเสรมิและก�ากบัการด�าเนนิงานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทภาคประชาชน	มคี�าส่ังที	่33/2563	
ลงวันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2563	 แต่งต้ังอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชน	เพื่อด�าเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน	ดังนี้	
 ชุดท่ี 1 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธาน
 ชุดที่  2 คณะอนกุรรมการตรวจประเมนิมาตรฐานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน ส�านกังาน
ยุติธรรมจังหวัด มีผู้อ�านวยการส�านักงานยุติธรรมจังหวัด เป็นประธาน
 ชุดที ่3 คณะอนกุรรมการตรวจประเมนิมาตรฐานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน ส�านกังาน
ยุติธรรมจังหวัด มียุติธรรมจังหวัด เป็นประธาน
  
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	มีหน้าที่และอ�านาจ
	 (1)	ตรวจและประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ	 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด
	 (2)	สรุปรายงานผลการตรวจและประเมินเสนอนายทะเบียนและคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับ 
การด�าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทราบ
	 (3)	 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับการด�าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาคประชาชนทราบ
	 (4)	ปฏบัิติหน้าทีอ่ืน่ใด	ตามทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิและก�ากบัการด�าเนนิงานศนูย์ไกล่เกล่ียข้อพพิาท 
ภาคประชาชนมอบหมาย

	 เมือ่ด�าเนนิการประเมนิมาตรฐานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนแล้ว	คณะอนกุรรมการตรวจ
ประเมนิมาตรฐานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนจะสรุปรายงานผลการตรวจและประเมนิเสนอ	
นายทะเบียน	(อธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ)	และคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากบัการด�าเนนิงาน	
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทราบ	 และนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรอง 
ให้ศนูย์ไกล่เกล่ียข้อพพิาทภาคประชาชนทีผ่่านการประเมนิมาตรฐานประจ�าปี	กรณีศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
ภาคประชาชนใดไม่ผ่านการประเมินติดต่อกัน	 2	 ปี	 ให้นายทะเบียนด�าเนินการยุบศูนย์ไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทภาคประชาชนนั้น
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2.5 กำรขอรับเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทภำคประชำชน

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชนที่มีผลกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ภำคประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชนประจ�ำปี คณะท�ำงำนบริหำรประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ขอ้พิพำทภำคประชำชนอำจก�ำหนดใหม้กีำรประชมุเพ่ือพิจำรณำเสนอขอรับเงินอุดหนนุค่ำใช้จ่ำย
กำรด�ำเนินกำรของศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชนเชน่ โครงกำรเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำน
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน หรือ
กำรพัฒนำศกัยภำพและประสทิธภิำพของคณะท�ำงำน หรอืพัฒนำควำมรว่มมอืระหวำ่งหนว่ย
งำนอืน่ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์อ่กำรไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำท หรอืโครงกำรดำ้นกำรไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำท
อื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
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	 ทั้งนี้	 ร่างระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ว่าด้วยเงินอุดหนุนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ภาคประชาชน	พ.ศ.	....	อยูร่ะหว่างกระบวนการจดัท�าเป็นกฎหมายล�าดบัรอง	ภายใต้ระเบยีบกรมคุม้ครองสทิธิ	 

และเสรีภาพ	 ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 พ.ศ.	 2562	 

ข้อ	 21	 ท่ีก�าหนดให้กรมครองสิทธิและเสรีภาพอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ย 

ข้อพพิาทภาคประชาชนซ่ึงด�าเนนิการตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการก�าหนด	มีหลักการส�าคัญเพ่ือก�าหนด

หลกัเกณฑ์	วิธกีาร	และเง่ือนไขการอดุหนนุค่าใช้จ่ายเพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุการด�าเนนิงานศนูย์ไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทภาคประชาชน	ดังนี้

	 1.	 ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่

ผ่านการประเมินมาตรฐาน	 โดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มี

อ�านาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	

	 2.	การยืน่ค�าขอรบัเงินอดุหนุน	ให้คณะท�างานยืน่แบบค�าขอรบัเงนิอดุหนนุประจ�าปีต่ออธบิด	ีหรอืผูท่ี้

ได้รบัมอบหมาย	โดยศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครให้ยืน่ต่อกรมคุม้ครองสทิธิ 

และเสรภีาพ	ในเขตจังหวดัอืน่ให้ยืน่ต่อส�านักงานยติุธรรมจงัหวดั	พร้อมด้วยเอกสารดงัต่อไปนี	้

	 	 (1)	ส�าเนาประกาศนายทะเบียนให้เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	

	 	 (2)	เอกสารผลการประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	และหรือ

	 	 (3)	โครงการ	แผนการด�าเนินงาน	และค่าใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่ก�าหนด	

	 3.	คณะกรรมการพจิารณาอดุหนนุค่าใช้จ่ายการด�าเนินการของศูนย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทภาคประชาชน	

เช่น	 โครงการเก่ียวกับการด�าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทภาคประชาชน	 หรือการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะท�างาน	 หรือพัฒนา 

ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานอืน่	ๆ 	ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	หรือโครงการด้านการไกล่เกลีย่ 

ข้อพิพาทอื่น	ๆ	ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม	ตามอัตราที่ก�าหนด

	 4.	 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการด�าเนินงานและ 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีก�าหนด	ภายในสามสิบวัน	ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	

“อาจก�าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
เสนอขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการ

ด�าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน”
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ส่วนที่ 3
กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท

READ MORE        



กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน (กศช.) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 3
กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

1
ขั้นตอนที่

2
ขั้นตอนที่

3
ขั้นตอนที่

4
ขั้นตอนที่

5
ขั้นตอนที่

กำรรับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

 กำรแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

 กำรด�ำเนินกำรไกล่เกลี่ย

 กำรสิ้นสุดกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

 กำรออกหนังสือรับรอง
บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำท

49



ขั้นตอนที่ 1 
กำรรับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

แผนภูมิที่ 6 กำรรับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

บุคคลที่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ยื่นต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

ภำคประชำชน 
(ข้อ 40)

ประธำนคณะท�ำงำนตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเอกสำรหลักฐำน

พร้อมท�ำควำมเห็น (ข้อ 42)

ไม่เข้ำหลักเกณฑ์
นำยทะเบียนยกค�ำร้อง เข้ำหลักเกณฑ์

พิจำรณำมีค�ำสั่ง

ลงทะเบียนรับค�ำร้อง

สอบถำมควำมสมัครใจ
ของคู่กรณี

แจ้งผลคู่กรณีทุกฝ่ำยทรำบ
และก�ำหนดนัดวันประชุม

แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

50 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562



กำรรับค�ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

1.	การรับค�าร้องขอ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ค�านิยาม

คู่กรณ	ีหมายถึง	ผู้ที่มีข้อพิพาทระหว่างกันไม่ว่าทั้งทาง

แพ่งหรือทางอาญาซึ่งประสงค์จะเจรจาตกลงกันระงับ

ข้อพิพาททางแพ่งหรือทางอาญาโดยสันติวิธีปราศจาก

การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทและให้ข้อตกลงระหว่างคู่

กรณีมีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมาย

1.1	รับค�าร้องขอ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

และ

1.2	ประธานคณะท�างาน

หรือบุคคลที่นายทะเบียน

มอบหมายตรวจสอบ 

ข้อเทจ็จรงิและหลกัเกณฑ์

ข้อพิพาทที่ขอให้ด�าเนิน

การและเอกสารหลักฐาน

พร้อมท�าความเห็น

ข้อพิพาท	 หมายถึง	 ข้อขัดแย้ง	 ข้อโต้เถียง	 ข้อโต้แย้ง

ระหว่างคู่กรณี	ที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้

การรบัค�าร้องขอไกล่เกลีย่ข้อพพิาทให้ด�าเนินการ	ดงัน้ี

คณะท�างานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนแนะน�า

การกรอกข้อมูล

• บคุคลทีป่ระสงค์จะขอไกล่เกลีย่ข้อพพิาทให้ยืน่ค�าร้อง

ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	ดังนี้

(1)	ยื่นค�าร้องด้วยตนเองโดยท�าเป็นหนังสือ

(2)	ยื่นค�าร้องโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(3)	โดยช่องทางอื่นที่นายทะเบียนก�าหนด

• ค�าร้องต้องมีรายละเอียด	ดังนี้

(1)	ชื่อ	สกุล	ที่อยู	่ของผู้ยื่นค�าร้อง

(2)	ชื่อ	สกุล	ที่อยู	่ของคู่กรณี	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3)	สรุปข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาท

(4)	ความประสงค์ในการขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	เช่น	

ค�าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์หรือจ�านวนเงินที่เรียกร้อง

(5)	หนังสือแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทของคู่กรณีอีกฝ่าย	(ถ้ามี)

• สถานที่ยื่นค�าร้อง

ยื่นต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	ซึ่งคู่กรณี

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล�าเนา	หรือสถานที่เกิด	ข้อพิพาท

หรอืตามท่ีคู่กรณีตกลงกนั	หรือทางไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์										

-	ระยะเวลาด�าเนนิการ	

1	วนั

-	แบบค�าร้องขอ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท
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ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

เมือ่ประธานคณะท�างาน	หรอืบคุคลทีน่ายทะเบยีนมอบ

หมายได้รับค�าร้องแล้วให้ตรวจสอบข้อความในค�าร้อง

และเอกสารหรอืหลักฐานทีย่ื่นประกอบค�าร้องว่าถูกต้อง

ครบถ้วนหรือไม่	 หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้ลง 

ทะเบียนรับค�าร้อง	 พร้อมลงรายละเอียดการไกล่เกลี่ย 

ข้อพพิาทในแฟ้มเอกสารและแบบการตรวจสอบ	(Chek	

list)	ด้วย

- แบบปกหน้าแฟ้ม

- แบบตรวจสอบ 

  (Chek list)

1.3	การพิจารณามีค�าสั่ง	

รับค�าร้อง/ไม่รับค�าร้อง

•	กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ	40	วรรคสอง	ให้นาย

ทะเบยีนยกค�าร้อง	(ประธานคณะท�างานท�าหนงัสอืแจ้ง

ไปยังนายทะเบียน)

•	 กรณีค�าร้องมีข้อความหลักฐานครบถ้วน	 ให้ศูนย์ฯ 

ออกหลักฐานแสดงการรับค�าร้อง

•	กรณีค�าร้องไม่ถกูต้องหรอืมรีายการไม่ครบถ้วน	ให้คนื

ค�าร้องน้ันไปให้ท�ามาใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

ภายในระยะเวลา	30	วัน	หากผู้ยื่นค�าร้องไม่แก้ไขเพิ่ม

เตมิให้ถกูต้องภายในเวลาทีก่�าหนด	ให้ถอืว่าผูย้ืน่ค�าร้อง

ไม่ประสงค์จะยื่นค�าร้อง

-	 ใบรับค�าขอหลักฐาน

ออกให้แก่ผู้ยื่นค�าร้อง

(กรณีครบถ้วน)

-ใบรับค�าขอหลักฐาน

ออกให้แก่ผู้ยื่นค�าร้อง

และแจ้งรายการแก้ไข

เพิม่เต่ิม	(กรณีค�าร้องไม่

ถกูต้องหรอืมรีายการไม่

ครบถ้วน)

1.4	ลงทะเบียน

รับค�าร้อง

เมื่อประธานคณะท�างานหรือบุคคลที่นายทะเบียน 

มอบหมายตรวจสอบหลกัเกณฑ์ข้อพพิาทและข้อความ

และเอกสารประกอบแล้วให้ลงทะเบียนรับค�าร้อง 

ในสารระบบที่จัดท�าไว้

1.5	สอบถามความ 

สมัครใจคู่กรณีอีกฝ่าย

เมื่อศูนย์ฯ	ด�าเนินการลงทะเบียนรับค�าร้องขอไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทแล้ว	ให้จัดท�าหนังสือสอบถามความสมัครใจ

ไปยังคู่กรณี	อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้คู่กรณีและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)	ตอบรับการ	 เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท	โดยให้คู่กรณี	ตอบกลับมาภายใน	15	วัน	 

นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัส�าเนาค�าร้อง	เว้นแต่	คูก่รณทีัง้สองฝ่าย

ร่วมกันยื่นค�าร้อง

-	หนังสือสอบถาม

ความสมัครใจของ

คูก่รณใีนการเข้าร่วมการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

3	วัน
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ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

- กรณีคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงไม่สมัครใจหรือไม่ตอบรับ 

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

ให้จ�าหน่ายค�าร้องขอไกล่เกล่ียข้อพิพาทนั้น	

- กรณีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งสมัครใจ

ให้แจ้งผู ้ยื่นค�าร้องทราบ	และให้ประธาน 

คณะท�างานหรอืบคุคลทีน่ายทะเบยีนมอบหมายเรยีกคูก่รณี 

ทัง้สองฝ่ายมาเพื่อให้ก�าหนดวัน	และเวลา	นัดไกล่เกล่ีย	

และเสนอรายช่ือผู้ไกล่เกลี่ย	 เพื่อก�าหนดจ�านวน 

ผู้ไกล่เกล่ียและเลือกผู้ไกล่เกล่ียรวมทัง้ชีแ้จงคูก่รณเีกีย่วกบั

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ผลทางกฎหมายใน

การไกล่เกลี่ย	และสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ท้ังน้ี	ถ้ามคีูก่รณมีากกว่าสองฝ่าย	และคู่กรณฝ่ีายหนึง่

ฝ่ายใด	ไม่สมัครใจ	ให้ด�าเนนิการไกล่เกล่ียข้อพิพาทระหว่าง

คูก่รณทีีส่มคัรใจ	เข้าร่วมไกล่เกล่ียข้อพพิาทต่อไปได้	

ให้แจ้งผู ้ยื่นค�าร้องทราบ	และให้ประธาน 

คณะท�างานหรือบคุคลท่ีนายทะเบยีนมอบหมายเรยีกคูก่รณี

ทั้งสองฝ่ายมาเพื่อให้ก�าหนดวัน	และเวลา	นัดไกล่เกลี่ย	

และเสนอรายชือ่ผูไ้กล่เกลีย่	เพือ่ก�าหนดจ�านวนผูไ้กล่เกลีย่

และเลือกผู ้ไกล่เกลี่ยรวมทั้งช้ีแจงคู่กรณีเกี่ยวกับ

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ผลทางกฎหมายใน

การไกล่เกลี่ย	และสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

-หนังสือแจ้ง

ความประสงค์ขอ

ด�าเนินการไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาท

1.6	แจ้งผลคูก่รณทีกุฝ่าย	

ทราบและก�าหนดนัดวัน	

แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

กรณคีูก่รณอีกีฝ่ายหนึง่ไม่สมคัรใจหรอืไม่ตอบรบั

ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้ประธานคณะท�างานหรอื

บคุคลทีน่ายทะเบยีนมอบหมาย	ด�าเนนิการแจ้งให้ผูย้ืน่

ค�าร้องขอไกล่เกลี่ยทราบ

กรณคีูก่รณอีกีฝ่ายหนึง่สมคัรใจ	ให้ประธานคณะ

ท�างานหรือบุคคลที่นายทะเบียนมอบหมายด�าเนินการ

แจ้งคู่กรณีทุกฝ่ายทราบ	และก�าหนดวัน	เวลา	สถานที	่

นัดหมายให้	คู่กรณีทุกฝ่ายมาพร้อมกัน	 เพื่อร่วมกัน 

แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

-หนังสือยุติ

การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท

-	หนังสือเชิญคู่กรณี

(ก�าหนด	เวลา	

สถานที่)	มาแต่งตั้ง

ผู้ไกล่เกลี่ย
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ขั้นตอนที่ 2 
กำรแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

แต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย

ประชุมก�ำหนดจ�ำนวนผู้ไกล่เกลี่ย
และเลือกผู้ไกล่เกลี่ย

คู่กรณีตกลงรวมกันกำรแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ยรวมกันร่วมกันได้

คู่กรณีประสงค์ให้ศูนย์ฯ
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

สอบถำมควำมยินยอม
ผู้ไกล่เกลี่ย

เลือกผู้ไกล่เกลี่ย
ตำมควำมเหมำะสมและสอบถำมควำม

ยินยอมผู้ใกล่เกลี่ย

พิจำรณำแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย

พิจำรณำแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ย

แจ้งผลและก�ำหนดวันจัด
กระบวนกำรไกล่เกลี่ย

แจ้งผลและก�ำหนดวันจัด
กระบวนกำรไกล่เกลี่ย
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ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

2.	การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

2.1	ประชุมก�าหนดจ�านวน

และเลือกผู้ไกล่เกลี่ย

	 	 	 	 เมื่อคู่กรณีทุกฝ่ายตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการ

ไกล่เกลีย่ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	จะแจ้ง

เป็นหนังสือให้คู่กรณี	 ทุกฝ่ายทราบ	พร้อมก�าหนดวัน

เวลาสถานที่	 ให้คู่กรณีมาพร้อมกันเพื่อก�าหนดจ�านวน

และเลอืกผูไ้กล่เกลีย่	เมือ่คูก่รณทีกุฝ่ายมาพร้อมกนัตาม

ก�าหนดนดัให้เจ้าหน้าทีจ่ดัให้คูก่รณร่ีวมกนัก�าหนดจ�านวน																									

ผู้ไกล่เกลี่ย	และเลือกผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยที่

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจัดท�าไว้

    • กรณีเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้ให้ด�าเนินการดังนี้

							ก.	กรณีผู้ไกล่เกลี่ยหนึ่งคนให้คู่กรณีร่วมกันแต่งตั้ง

ผู้ไกล่เกลี่ย

	 ข.	กรณีผู้ไกล่เกลี่ยสองคนให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแต่ง

ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย	ฝ่ายละหนึ่งคน

	 ค.	กรณีผู้ไกล่เกลี่ยสามคนให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแต่ง

ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย	ฝ่ายละหนึ่งคนและให้คู่กรณีทุกฝ่ายร่วม

กนัแต่งตัง้ผูไ้กล่เกลีย่	คนท่ีสามในการด�าเนนิการแต่งตัง้

ผู้ไกล่เกลี่ยนั้น	ศูนย์ฯ	อาจจัดให้คู่กรณีเลือกผู้ไกล่เกลี่ย	

ในล�าดบัส�ารองไว้	2	ล�าดบักรณผีูไ้กล่เกลีย่หลกัทีคู่ก่รณี

ร่วมกัน	แต่งตั้งไม่สามารถเข้าร่วมการปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผูไ้กล่เกลีย่	ในข้อพิพาทนัน้การแต่งตัง้ผู้ไกล่เกล่ียคนหน่ึง

หรอืหลายคนเกดิจาก	การทีคู่ก่รณร่ีวมกนัตกลงกนัแต่ง

ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

    • กรณีไม่สามารถเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้

	 ก.	คูก่รณไีม่สามารถตกลงแต่งตัง้ผูไ้กล่เกลีย่ได้	และ

คูก่รณ	ีตกลงกนัขอให้ศนูย์ฯแต่งต้ัง	ผูไ้กล่เกลีย่จากบญัชี

ผู้ไกล่เกลี่ย	ให้ศูนย์ฯพิจารณาแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป

	 ข.	คู่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยได้	และ

ไม่ร้องขอ	ให้ศูนย์ฯ	แต่งต้ังผู้ไกล่เกล่ีย	ให้ศูนย์ฯ	จัดท�า

บนัทกึเสนอความเหน็ต่อนายทะเบยีนเพือ่จ�าหน่ายค�าร้อง

-ระยะ	เวลา	5	วัน

-หนังสือตอบรับเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ย

จากคู่กรณี

-	หนังสือเชิญคู่กรณี

(ก�าหนดวัน	เวลา	

สถานที่)	มาแต่งตั้ง

ผู้ไกล่เกลี่ย	
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ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

2.2	สอบถาม

ความยินยอมของ

ผู้ไกล่เกลี่ย

		 เมือ่คูก่รณีทุกฝ่ายร่วมกนัก�าหนดจ�านวนผูไ้กล่เกลีย่	

และร่วมกนัเลอืกผูไ้กล่เกลีย่จากบญัชผีูไ้กล่เกลีย่ทีศ่นูย์ฯ	

จัดท�าไว้เรียบร้อยแล้ว	หรือ	ศูนย์ฯเลือกผู้ไกล่เกลี่ยตาม

ความเหมาะสมแล้ว	 ศูนย์ฯจะมีหนังสือสอบถามความ

ยนิยอมไปยงัผูไ้กล่เกลีย่ในการเข้าร่วมปฏบัิตหิน้าทีเ่ป็น

ผู้ไกล่เกลี่ยในข้อพิพาทนั้น	ทั้งนี้				

	 •	ผูไ้กล่เกลีย่ไม่ยนิยอมทีจ่ะถกูแต่งต้ังเป็นผู้ไกล่เกล่ีย	

ให้ประธานคณะท�างาน	แจ้งให้คูก่รณีทุกฝ่ายทราบ	และ

จะด�าเนินการสอบถาม	 ความยินยอมของผู้ไกล่เกลี่ย 

ในล�าดับรองท่ีคูก่รณีเลือกส�ารองไว้	เพือ่จะได้แต่งตัง้เป็น

ผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป	 หรือ	 ด�าเนินการจัดให้คู่กรณีเลือก 

ผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยใน 

ข้อพิพาทนั้น

	 •	ผู้ไกล่เกลี่ยให้ความยินยอมที่จะได้รับการแต่งตั้ง

เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้ประธานคณะท�างานแจ้งให้คู่กรณีทุก

ฝ่ายทราบ	 ถึงจ�านวนผู้ไกล่เกล่ีย	 และผู้ไกล่เกล่ียที่ให้

ความยนิยอมในการเข้าร่วมปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูไ้กล่เกลีย่

-ระยะเวลาด�าเนินการ	

5	วนั	นบัแต่คูก่รณตีกลง	

เลือกผู้ไกล่เกลี่ยได	้

-หนังสือสอบถาม

ความยินยอมการเป็น 

ผู้ไกล่เกลี่ย	 (พร้อมลง

ลายมือชื่อผู้ไกล่เกลี่ย)

2.3	การพิจารณามีค�าสั่ง 				เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยที่คู่กรณีร่วมกันตกลงแต่งตั้งตอบรับ

เข้าร่วมการปฏบิตัหิน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกลีย่แล้ว	ให้ประธาน

คณะท�างาน	จัดท�าบันทึกเสนอนายทะเบยีนเพือ่มีหนงัสอื

แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

-	หนังสือแต่งตั้ง

ผู้ไกล่เกลี่ย

2.4	 แจ้งผลและก�าหนด

วันจัดกระบวนการ

ไกล่เกลี่ย

	 เมื่อด�าเนินการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว	 ให้ประธาน

คณะท�างานแจ้งผลการ	 แต่งต้ังผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณ ี

ทกุฝ่ายและผูท้ีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้	ผู้ไกล่เกลีย่ทกุคนทราบ	 

พร้อมทั้งประสานผู้ไกล่เกลี่ย	เพื่อก�าหนด	วัน	เวลา	นัด

คู ่กรณีทุกฝ่ายมาพร้อมกันเพ่ือเข้าสู ่กระบวนการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนัดแรก

-	หนังสือแจ้งผล

การแต่งตั้งผู้ไกล่เกล่ีย

ถึงผู้ไกล่เกลี่ยและ

คู่กรณีทุกฝ่ายภายใน	

3	วนันบัแต่มหีนงัสอืแต่ง

ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
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ขั้นตอนที่ 3 
กำรด�ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

ด�ำเนินกำร
ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท

กำรประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ผู้ไกล่เกลี่ยเปิดประชุม(นัดแรก)

กำรค้นหำประเด็นข้อพิพำท
และควำมต้องกำรที่แท้จริง

ผู้ไกล่เกลี่ยสรุปประเด็นทั้งหมด

กำรแก้ไขปัญหำข้อขัดแย้งใน
ประเด็นข้อพิพำท
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กำรด�ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ขั้นตอน

กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/
เอกสำรอ้ำงอิง

3.	การด�าเนิน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

3.1	การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท

				เป็นขัน้ตอนการด�าเนินการไกล่เกล่ีย	โดยผู้ท่ีมีบทบาท

ส�าคัญในขั้นตอนนี้ได้แก่	 ผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องท�าหน้าที่

รวบรวมข้อมลูข้อเทจ็จริงทีเ่กีย่วกบัข้อพพิาทแล้วน�ามา

วเิคราะห์พิจารณาข้อพิพาท	เพือ่ออกแบบการไกล่เกลีย่

และก�าหนดแนวทาง	การไกล่เกลี่ย	โดยก�าหนดขั้นตอน	

วิธีการว่าจะไกล่เกลี่ยอย่างไร	ดังนี้

	 1.	รวบรวมข้อมูลของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

	 2.	ก�าหนดตวัผูเ้กีย่วข้องในการร่วมประชมุ	เช่น	คู่กรณี

ตวัแทน

	 3.	ประเมินสไตล์	บุคลิกภาพรวมถึงอ�านาจที่มี	ของ

คู่กรณีแต่ละฝ่าย

	 4.	ตรวจสอบความเข้าใจของคูก่รณีเก่ียวกับกระบวน

การไกล่เกลี่ย

	 5.	การจัดสถานที่ไกล่เกลี่ย	 ก�าหนดรูปแบบและ

แนวทางการไกล่เกลีย่ให้เหมาะสมกบัข้อพพิาทและคูก่รณี

	 6.	ช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวก	 และเสนอ

แนะคู่กรณีในการหาแนวทางยุติข้อพิพาท

ระยะเวลาด�าเนินการ

30	วัน

(ขยายได้อีก	30	วัน)

3.2	การประชุม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

(นัดแรก)

				•	วันนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นขั้นตอนการประชุม	

การไกล่เกลีย่ร่วมกนันดัแรก	เม่ือคูก่รณทีกุฝ่ายมาพร้อม

กนัตามนดัประธานคณะท�างาน	หรอืผูท้ีไ่ด้รับมอบหมาย	

มีหน้าที่เชญิคูก่รณแีละ	ผูท้ี่เกีย่วข้องเขา้สู่ห้องไกล่เกลี่ย

ที่ได้จัดเตรียมไว	้และรวบรวม	เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ของคู่กรณีทุกฝ่ายเพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาต	 เป็นการ

เฉพาะกรณี	 ทั้งนี้	 ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพิพาท	คณะท�างานมหีน้าทีอ่�านวยความสะดวก

โดยให้คู่กรณีทุกฝ่ายแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

-แบบแสดงความ

สมัครใจเข้าร่วม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

	 •	ผู้ไกล่เกลี่ยต้องด�าเนินการดังนี้

	 1.	กล่าวเปิดประชุม	ต้อนรับและแนะน�าตนเอง

	 2.	อธิบายให้คู่กรณีทราบถึงข้อดีและประโยชน์ของ	

การไกล่เกลี่ย

	 3.	อธิบายให้คู่กรณีทราบถึงสิทธิในการคัดค้าน	

ถอดถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย	 และสิทธิในการถอนตัว

ออกจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  4. เปิดเผยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของ

ตนเอง ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูไ้กล่เกลีย่ให้คูก่รณทีราบ

โดยเฉพาะทีเ่กีย่วพนักบัคูก่รณไีม่ว่าฝ่ายใดในเรือ่ง ดงันี้

  (1) เป็นคูห่มัน้หรอืคูส่มรส

  (2) เป็นบพุการหีรอืผูส้บืสนัดานไม่ว่าช้ันใดๆหรอื

เป็นพ่ีน้องหรอืลกูน้องนับได้เพยีงภายในสามชัน้ หรือ 

เป็นญาตเิกีย่วพนัทางแต่งงานนบัได้เพยีงสองชัน้

  (3) เป็นหรือเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอื 

ผูพ้ทิกัษ์หรอืผูแ้ทนหรอืตวัแทน

  (4) เป็นเจ้าหน้ีหรอืลกูหนี ้ หรอืเป็นนายจ้างหรอื

ลกูจ้าง

	 5.	ตกลงกบัคูก่รณเีพือ่ก�าหนดกรอบระยะเวลา	และ

แผนการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 6.	สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาท	 ความ

ประสงค์ของคู่กรณีในการระงับข้อพิพาท	 และข้อเท็จ

จริงอื่นที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 7.	อธบิายให้คูก่รณเีข้าใจซึง่กนัและกนัหรอืผ่อนปรน	

เข้าหากันอันน�าไปสู่การตกลงระงับข้อพิพาทกันได้

	 8.	แจ้งให้คู่กรณีทราบว่าต้องด�าเนินการไกล่เกลี่ย 

ต่อหน้าคู่พิพาทเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกล่ีย 

ข้อพพิาทในบางสถานการณ์	อาจมีการด�าเนินกระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลับหลังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได	้

และผู้ไกล่เกลี่ย	 มีหน้าที่แจ้งการด�าเนินกระบวนการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทนัน้	ให้คูก่รณท่ีีมไิด้เข้าร่วมทราบด้วย
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ข้อพึงปฏิบัติของผู้ไกล่เกลี่ยที่ส�ำคัญ
• พิจำรณำวำ่คูก่รณฝ่ีำยใดควรเริม่กอ่น 
 - คู่กรณีผู้ยื่นค�ำร้อง 
 - คู่กรณีอีกฝ่ำย 
 - ให้คู่กรณีตกลงกันเอง 

• บทบำทของผู้ไกล่เกลี่ย 
 - ฟงัอย่ำงตัง้ใจ ไมข่ดัจงัหวะระหว่ำงกำรกลำ่ว 
ข้อเท็จจริง 
 - ถำมค�ำถำมในกรณีที่ต้องกำรควำมชัดเจน
และ ช่วยให้เนื้อหำอยู่ในประเด็น 
 - ควบคุมกำรไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตำมกติกำที่
วำงไว้
 - สรุปค�ำกลำ่วข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ำย
ด้วยถ้อยค�ำที่เหมำะสม

ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

9.	แจ้งให้คู่กรณีทราบว่ากระบวนการไกล่เกล่ียนั้น	

เป็นความลับ	อนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาของ

คู่กรณีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย 

ข้อพพิาทด้วยกไ็ด้	อนัได้แก่	ผูร้้องและผูถ้กูร้อง	ผูแ้ทนหรอื 

ผู้รับมอบอ�านาจ	หรือ	บุคคลที่คู่กรณียินยอมให้เข้าร่วม

ด้วยเท่านั้น

10.	ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมว่า	ได้รับมอบอ�านาจ	

มาถูกต้องและมีอ�านาจตัดสินใจหรือไม่

11.	อธิบายให้คู่กรณีทราบและตระหนักว่าการ 

ไกล่เกลีย่	เป็นวิธกีารค้นหาทางออกด้วยการแก้ไขปัญหา

ร่วมกันโดยอิสระ
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ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

3.3	 การค้นหาประเด็น

ข้อพิพาทและ

ความต้องการที่แท้จริง

	 ข้ันตอนหลังจากที่ผู้ไกล่เกลี่ยได้กล่าวเปิดประชุม

เรียบร้อยแล้ว	 ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือ

ก�าหนดประเด็นข้อพิพาท	 โดยผู้ไกล่เกลี่ยขอให้คู่กรณี

กล่าวเปิดการเจรจาโดยให้กล่าวในหัวข้อต่อไปนี้	 เช่น	

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไรมีท่ีมา	 หรือเบื้องหลังอย่างไร	 

ผลของข้อพพิาททีก่ระทบถึงตน	ความวิตก	กังวลต่อสิง่ท่ี

จะเกิดขึ้น	 เคยพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใดแล้ว

บ้างมีข้อเสนอเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาท	 หรือมี

ข้อเสนอในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายอย่างไรบ้าง	

สรุปได้	ดังนี้

	 1.	ให้คู่กรณีเสนอเรื่องราวและสิ่งที่ต้องการโดยย่อ

	 2.	กระตุ้นให้คู่กรณีทุกฝ่ายพูดและเสนอเร่ืองราว

และสิ่งที่ต้องการมากที่สุด

	 3.	เป็นผู้รวบรวมรับฟังข้อเท็จจริง	 และเป็นนักฟัง

จับประเด็นที่ดี

	 4.	จ�าแนกจดุยนืและความต้องการของแต่ละฝ่ายว่า

มีความต้องการอะไรบ้าง

3.4	สรุปประเดน็ทัง้หมด 	 หลังจากการค้นหาประเด็นข้อพิพาทและความ

ต้องการที่แท้จริงแล้ว	 ผู้ไกล่เกล่ียมีหน้าที่สรุปประเด็น

ที่ได้จากคู่กรณีทุกฝ่าย	โดย	

ก�าหนดประเด็นในการเจรจา

	 1.	ก�าหนดประเด็นที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยในเชิงบวก

และมีลักษณะเป็นกลาง

	 2.	อาจใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยแยกแยะประเด็น	 เช่น	 

ไวท์บอร์ด	หรือฟลิปชาร์จ

	 3.	อนุญาตให้แต่ละฝ่ายเริ่มเสนอประเด็นได้	แต่ถ้า

ไม่มีใครเสนอให้ผู้ไกล่เกลี่ยก�าหนดประเด็นเอง	 ๒-๓	

ประเด็น	จากนั้นขอให้คู่กรณีช่วยกันเพิ่มเติม

	 4.	ให้ผู้ไกล่เกลี่ยแยกประเด็นท่ีท้ังสองฝ่ายมีความ

เห็นพ้องต้องกัน
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ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

 การเสนอทางเลือก 

	 1.	ก�าหนดให้คู่กรณีร่วมกันหาทางออกของปัญหา

	 2.	ช่วยให้คูก่รณมีุง่เน้นไปทีก่ารแก้ปัญหาในประเดน็

ที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงมากกว่าการให้ความ

ส�าคัญกับจุดยืนของแต่ละฝ่าย

	 3.	ช่วยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายคิดแก้ปัญหาในเชิง

สร้างสรรค์

	 4.	ช่วยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายร่วมกันหาทางออกที่

สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง

3.5	 การแก้ไขปัญหาข้อ

ขดัแย้งในประเดน็พพิาท

	 เป็นขั้นตอนที่ผู้ไกล่เกลี่ยหยิบยกเอาประเด็นและ

ทางเลือกในแต่ละประเด็นข้ึนมาประเมินหาทางออกที่

ละเรื่องตามล�าดับ	 โดยขอให้คู่กรณีเน้นเจรจาที่ผล

ประโยชน์หรอืความต้องการ	ทีแ่ท้จริง	ซ่ึงขัน้ตอนน้ีอาจ

มีการแยกประชุมไกล่เกลี่ย	หรือผู้ไกล่เกลี่ย	เป็นผู้เสนอ

ทางเลือกให้คู่กรณีพิจารณาก็ได้

	 1.	ผูไ้กล่เกลีย่จะต้องสรปุประเดน็ทัง้หมด	ท้ังประเดน็

หลัก	และประเด็นย่อยว่ามีข้อพิพาทมากน้อยเพียงใด

	 2.	ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริง	

ของแต่ละฝ่ายว่าต้องการอะไร

	 3.	ผูไ้กล่เกลีย่ขจดัทางเลอืกทีคู่ก่รณรีบัไม่ได้อออกไป

	 4.	ผู้ไกล่เกล่ียจะต้องเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้แก่

คู่กรณีโดยหาทางเลือกหลาย	 ๆ	 ทางท่ีมีทางเป็นไปได้

มากที่สุด	ให้แก่คู่กรณี

	 ทั้งนี้	 ในการด�าเนินการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ในแต่ละครั้งต้องมีการจัดท�ารายงานการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาททุกครั้ง	 ถึงข้อสรุปร่วมกันของการไกล่เกลี่ย 

ข้อพพิาทเพือ่ให้ทราบว่าคูก่รณทีกุฝ่ายสามารถตกลงกนัไว้ 

อย่างไร	อาท	ิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทส�าเรจ็	การไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทไม่ส�าเร็จ	 เลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปอีก

ครัง้	หรอืการเลือ่นการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทไปปฏบิตัติาม

เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ก่อน	เป็นต้น

-แบบรายงาน

การประชุม

การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทต่างๆ
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ขั้นตอนที่ 4 
กำรสิ้นสุดกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

สิ้นสุดกำร 
ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท 

คู่กรณี
ระงับข้อพิพำทกันได้

คู่กรณีถอนตัว
จำกกำรไกล่เกลี่ย

ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่ำ 
กำรไกล่เกลี่ย

ไม่เป็นประโยชน์

จัดท�ำบันทึกข้อตกลง รับหนังสือขอถอนตัว
และเสนอนำยทะเบียน

รับหนังสือขอยุติ
และตรวจสอบ

คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ย
ลงลำยมือชื่อ พิจำรณำมี ค�ำสั่ง พิจำรณำ

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

ลงทะเบียนคุม
และจัดเก็บเป็นระบบ แจ้งผลผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลผู้ที่เกี่ยวข้อง

ยุติ 
กำรไกล่เกลี่ย

ข้อพิพำท
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กำรสิ้นสุดกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ขั้นตอน

กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/
เอกสำรอ้ำงอิง

4.การสิน้สดุการไกล่เกลีย่

ข้อพิพาท	

4.1	คู่กรณีระงับ

ข้อพิพาทกันได้

4.1.1	จัดท�าบันทึก	

ข้อตกลงการระงับ

ข้อพิพาท	

4.1.2	คู่กรณีและ

ผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อ	

ในบันทึกข้อตกลง

	 เมือ่คูก่รณสีามารถหาข้อยตุร่ิวมกนัได้แล้วผูไ้กล่เกลีย่	

สรุปผลการเจรจาไกล่เกล่ียเป็นลายลักษณ์อักษรและ 

จดัท�าบนัทกึข้อตกลงการระงบัข้อพพิาทบนัทกึข้อตกลง

ระงับข้อพิพาทอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 1.	ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี	

	 2.	ข้อพิพาทตามกฎหมาย	

	 3.	ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 4.	สาระส�าคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	เช่น	การชดใช้เยยีวยาความเสยีหาย

เงื่อนไขที่คู่กรณี	ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติระยะ

เวลาด�าเนนิการ	หรอื	ข้อตกลงไม่ติดใจทีจ่ะรบัการชดใช้

เยียวยาความเสียหาย

	 ผู้ไกล่เกลี่ยอ่านบันทึกข้อตกลงให้คู่กรณีฟัง	 เพื่อ

ยืนยันความถูกต้องของข้อความและความเข้าใจที่ตรง

กนัและผูไ้กล่เกลีย่	พร้อมด้วยคู่กรณลีงลายมอืชือ่รบัรอง

ในบนัทกึข้อตกลง	และให้ประธานคณะท�างานหรอืบคุคล

ที่นายทะเบียนมอบหมายด�าเนินการส่งบันทึกข้อตกลง

ระงับข้อพิพาท	ต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 เม่ือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศนูย์ฯ ได้ด�าเนนิการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท และออกหนงัสือรบัรอง

ให้แล้ว ให้ข้อตกลงระงบัข้อพพิาทนัน้บงัคบักนัได้ หรอื

ให้สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องระงับ

	 ประธานคณะท�างาน	จะน�าบันทกึข้อตกลงการระงบั

ข้อพิพาทส่งมอบให้คู่กรณีทุกฝ่ายยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง

ฉบับและศูนย์ฯ	ยึดถือไว้หนึ่งฉบับ

 ศูนย์ฯ น�าบันทึกข้อตกลงที่คู่กรณีไกล่เกลี่ยระงับ	 

ข้อพิพาทกันแล้วนั้น	 จัดเก็บเข้าสารบบเรื่องเสร็จ 

-	แบบฟอร์มบันทึก

ข้อตกลง

-หนังสือแจ้งผล

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

4.1.3	ลงทะเบียนคุม	และ

จัดเก็บเป็นระบบ

พร้อมท�าบนัทกึ	รายงานนายทะเบยีน	พร้อมทัง้มหีนงัสอื

แจ้งผลการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กบัข้อพพิาทอนัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการสอบสวนหรือ

ระหว่างพิจารณาคดี

					อีกทั้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

-แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ

4.2	คู่กรณีถอนตัว

จากการไกล่เกลี่ย

4.2.1	รับหนังสือ

ขอถอนตัวและเสนอ

นายทะเบียน

4.2.2	พิจารณามีค�าส่ังและ

4.2.3	แจ้งผลผูท้ีเ่กีย่วข้อง

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

	 ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

มสีทิธขิอถอนตวัจากการไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยท�าเป็น

หนังสือแจ้งต่อ	ผู้ไกล่เกลี่ยได้

	 เมือ่คูก่รณยีืน่หนงัสอืขอถอนตวัออกจากกระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว	ให้ประธานคณะท�างาน

รับหนังสือขอถอนตวัแล้วจดัท�ารายงานเสนอนายทะเบยีน

เพื่อมีค�าสั่งพิจารณาต่อไป

	 เมือ่นายทะเบยีน	มีค�าสัง่ประการใดแล้ว	ให้ประธาน

คณะท�างาน	 แจ้งผลให้คู่กรณีทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วน

เกีย่วข้องและผูไ้กล่เกลีย่และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ

	 ทัง้นี	้ให้ถอืว่ากระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทสิน้สดุ

ลง	 นับต้ังแต่วันที่นายทะเบียนมีค�าสั่ง	 เว้นแต่คู่กรณี

ประสงค์	 จะด�าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อ

ไปให้คู่กรณีตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไป

-	แบบค�าร้องขอถอนตัว

-	แบบรายงานการประชมุ

การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทต่างๆ

4.3	ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่า

การไกล่เกลี่ย

ไม่เป็นประโยชน์

4.3.1	รับหนังสือขอยุติ

และตรวจสอบ

4.3.2	พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

	 เมื่อนายทะเบียนมีค�าส่ัง	 ให้ประธานคณะท�างาน	

ด�าเนนิการแจ้งผลให้คูก่รณทีกุฝ่ายและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	

และผู้ไกล่เกลี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

	 ทัง้นี	้ให้ถอืว่ากระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทสิน้สดุลง	

นับตัง้แต่วนัท่ีนายทะเบยีน	มคี�าสัง่	เว้นแต่คูก่รณปีระสงค์

จะด�าเนินกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทต่อไปให้คูก่รณี

ตกลง	แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

-	แบบขอยุติ

การไกล่เกลี่ย

-	แบบรายงาน

การประชุม

การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทต่างๆ
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ขั้นตอนที่ 5 กำรออกหนังสือรับรอง
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทภำคประชำชน
จัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ที่คู่กรณีตกลงร่วมกัน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

ตรวจสอบ

ถูกต้อง/ครบถ้วน/
เป็นไปตำมกฎหมำย

ออกหนังสือรับรอง

ส่งให้

แจ้งผลไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ

แจ้งผล

ไม่รับรอง
บันทึกข้อตกลง

ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน/
ไม่เป็นไปตำม
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กำรออกหนังสือรับรองบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำท
ขั้นตอน

กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/
เอกสำรอ้ำงอิง

5.	การรับรองบันทึก

ข้อตกลง

5.1	ศูนย์ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทภาคประชาชน

ส่งบันทึกข้อตกลงให้

กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพรับรอง

	 ที่มาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

มาตรา	69	วรรคสอง	ก�าหนดให้	ในกรณีที่กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ 

ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนในเรือ่งใดได้ด�าเนิน

การตามพระราชบัญญัตินี้	 และออกหนังสือรับรองให้

แล้ว	 ให้ข้อตกลงระงับข้อพิพาทน้ันบังคับกันได้หรือให้

สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามพระราชบัญญัตินี้				

การออกหนังสือรับรอง	 ให้ประธานคณะท�างานของ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 หรือบุคคลที ่

นายทะเบียนมอบหมายด�าเนินการส่งบันทึกข้อตกลง

ระงับข้อพิพาท	 มายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 

เพื่อให้พิจารณารับรองข้อตกลงระงับข้อพิพาท		

	 •	ศูนย์ฯ	 ในส่วนกลาง	 คือ	 เขตกรุงเทพมหานคร	 

ให้ส่งถึงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่าน 

กองส่งเสริมการระงับ	ข้อพิพาท	กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรภีาพ	กระทรวงยตุธิรรม	ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ

ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรุงเทพมหานคร

	 •	ศูนย์ฯ	 ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค	 ให้ส่งถึงพนักงาน

คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพประจ�าส�านักงานยตุธิรรมจังหวัด

ท่ีศนูย์ไกล่เกล่ียข้อพพิาทภาคประชาชนนัน้	ตัง้อยู่ในเขต

อ�านาจเพือ่น�าเสนอนายทะเบยีนหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ

พจิารณาต่อไปซึง่สามารถส่งทางไปรษณย์ี	หรือไปรษณย์ี

อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นที	่นายทะเบียนก�าหนด

บันทึกข้อตกลงที่

คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ย

ลงลายมือชื่อ

5.2	ตรวจสอบรายละเอยีด

ของบนัทกึข้อตกลงระงบั

ข้อพาท

	 เมือ่เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายได้รบับนัทกึข้อตกลง

ระงับข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ	 ในเรื่องที่ท�าการ 

ไกล่เกลีย่ส�าเรจ็แล้ว	ให้พิจารณาว่าการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของ
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ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

5.	การรับรองบันทึก

ข้อตกลง

ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนในเรือ่งทีส่่งมาได้

ด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วย	การไกล่เกล่ียข้อพพิาท

หรือไม่	โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

	 (1)	 ต้องตรวจสอบรายชือ่และทีอ่ยู่ของคูก่รณทีัง้สอง

ฝ่าย	ว่าเป็นบุคคลเดยีวกนักบัทีไ่ด้ยืน่ค�าร้องขอไกล่เกลีย่

ไว้หรือไม่	 หรือเป็นบุคคลได้รับมอบอ�านาจมาอย่างถูก

ต้องหรอืไม่	ซึง่จ�าเป็นทีจ่ะต้องขอตรวจหรอืเรยีกดเูอกสาร

มอบอ�านาจตามกฎหมายด้วยทกุครัง้ทีม่กีารด�าเนนิการ

ไกล่เกล่ีย	 โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่ชั้นยื่นค�าร้องขอ 

ไกล่เกลี่ยของคู่กรณี		หรือในวันที่มีการจัดกระบวนการ

ไกล่เกลีย่	เนือ่งจากอาจมบีคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เข้าร่วม

ไกล่เกลีย่แทน	เม่ือถงึก�าหนดนดัเพราะเรือ่งอ�านาจและ

ความสามารถของผูเ้ข้าไกล่เกลีย่มผีลทางกฎหมายทีอ่าจ

ถกูศาลปฏเิสธ		หรือคูก่รณใีช้กล่าวอ้างถึงความบกพร่อง

ในเรือ่งความสามารถทีจ่ะเข้าท�าข้อตกลงระงบัข้อพพิาท		

ได้	หากต้องพิสูจน์กันในชั้นไต่สวนของศาล

	 (2)	ต้องตรวจสอบข้อพพิาทหรอืข้อหาตามกฎหมาย	

เช่น	ประเภทคดีแพ่ง	คดีอาญา	หรือความผิดที่ถูกกล่าว

หาว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือประเด็นเดียวกันกับเนื้อหา

ทีไ่ด้จดัท�าบนัทกึข้อตกลงระงบัข้อพพิาทนัน้หรอืไม่รวม

ทัง้ต้องตรวจสอบมลูเหตทุีม่าของข้อพพิาท	ว่ามีลักษณะ

ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือไม่เป็นการพ้นวิสัย	

หรือไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชนหรือไม่					

	 (3)	ต้องตรวจสอบเอกสารแสดงถึงความสมคัรใจเข้า

ร่วมไกล่เกลี่ย	 เช่น	 หนังสือหรือใบตอบรับเข้าร่วม 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 (ถ้ามี)	 หรือบันทึกการขอเข้าร่วม 

ไกล่เกลีย่ด้วยความสมคัรใจ	และ	ในบันทกึข้อตกลงระงบั

ข้อพพิาทนี	้จะต้องปรากฏถ้อยค�าทีแ่สดงถงึความสมคัร

ใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันจัดท�าบันทึกนี	้ 

โดยไม่มฝ่ีายใดฝ่ายหนึง่ถกูบงัคบั	ขู่เขญ็	หลอกลวง	หรอื

มีการฉ้อฉลหรือกระท�าการโดยมิชอบด้วยประการใด	

ในการจัดท�าบันทึกดังกล่าว

บันทึกข้อตกลงที่

คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ย

ลงลายมือชื่อ

68 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562



ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำน ค�ำอธิบำย ระยะเวลำ/

เอกสำรอ้ำงอิง

	 (4)	ต้องตรวจถ้อยค�าเนื้อหาในบันทึกข้อตกลง	 

ในสาระส�าคญั	เช่น	การชดใช้เยยีวยาค่าเสยีหายมหีรอืไม่	

จ�านวนเท่าใด	 ก�าหนดระยะนัดจ่ายชดใช้กันเมื่อใด	 

ด้วยวธิกีารใดเง่ือนไขท่ีก�าหนดให้ปฏบัิต	ิหรอืงดเว้นการ

ปฏิบัติ	 ต้องระบใุห้ชัดเจน	 ระยะเวลาด�าเนนิการ	หรอื

แม้แต่หากคู่กรณีไม่ติดใจที่จะรับการชดใช้เยียวยา 

ความเสยีหาย	ก็ให้จดบนัทกึไว้ในข้อตกลง	อย่างชดัแจ้งด้วย

5.3	การออกหนังสือ

รับรอง

	 ภายหลงัจากเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายได้ด�าเนนิการ

ตรวจรูปแบบของบันทึกข้อตกลง	 และการตรวจ 

ข้อกฎหมายของเรือ่งทีพ่พิาทกนั	ว่าเป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือไม่เรียบร้อยแล้ว

	 •	 กรณีเห็นว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์	 เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	ให้เสนอเรือ่งต่อ

ผู้มีอ�านาจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพิจารณา

สั่งรับรอง	และออกหนังสือรับรองให้

	 •	 กรณีเห็นว่าบันทึกข้อตกลงมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์และ	ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกล่ีย

ข้อพพิาทให้เสนอเรือ่งต่อผูม้อี�านาจของกรมคุม้ครองสทิธิ 

และเสรีภาพพิจารณาสั่งไม่รับรอง

-	หนังสือรับรองบันทึก

ข้อตกลงระงับ

ข้อพิพาท

-	หนังสือแจ้งผล

การรับรอง

5.4	แจ้งผลการพิจารณา 	 เม่ือผูมี้อ�านาจของกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ	ได้มี

ค�าสัง่รบัรอง	หรอืไม่รบัรองบนัทกึข้อตกลงระงบัข้อพพิาท	

ในเรือ่งทีส่่งมาให้แจ้งผลการพจิารณาไปยงัศนูย์ฯเพือ่ทราบ

ภายใน	7	วนั

บันทึกแจ้งผล

การพิจารณา	

ระยะเวลาด�าเนินการ

7	วัน
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ส่วนที่ 4
การบังคับข้อตกลง
ระงับข้อพิพาท

READ MORE        



ส่วนที่ 4
กำรบังคับข้อตกลงระงับข้อพิพำท

แผนภูมิ 10 แผนผังขั้นตอนกำรบังคับตำมข้อตกลงระงับข้อพิพำทกรณีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน

แก้ไขภำยในเวลำ
ที่ศำลก�ำหนด

ไม่แก้ไขภำยในเวลำ
ที่ศำลก�ำหนด

คู่กรณีฝ่ำยที่เรียกร้อง

ยื่นค�ำร้องขอต่อศำล 
พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำทที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพรับรองแล้ว

ยื่นต่อศำลที่มีกำรท�ำข้อตกลงระงับข้อพิพำทในเขตศำล

ยื่นต่อศำลที่คู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีภูมิล�ำเนำอยู่ในเขตศำล

ร้องขอภำยใน 3 ปี 
นับแต่วันที่

อำจบังคับตำม
ข้อตกลงระงับข้อพิพำทได้

ยื่นต่อศำลที่มีเขตอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำข้อพิพำทซึ่งได้มีกำรไกล่เกลี่ย

เสียค่ำขึ้นศำลในอัตรำเดียวกับค�ำร้องขอให้บังคับตำมค�ำชี้ขำด
ของอนุญำโตตุลำกำรในประเทศ

ศำลตรวจค�ำร้อง

ตรวจแล้วเห็นวำ่ถูกต้อง ตรวจแล้วเห็นวำ่ไม่ถูกต้อง

ส่งส�ำเนำค�ำร้อง
ขอให้คู่กรณีอีกฝ่ำยท�ำค�ำคัดค้ำน

ส่งคืน ให้แก้ไข 
ภำยในเวลำที่ศำลก�ำหนด

เป็นหนังสือ ภำยใน 15 วัน

ให้ศำลก�ำหนดวันนัดไต่สวนโดยเร็ว
แต่ต้องไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่

ศำลมีค�ำสั่งรับค�ำร้องขอ
ศำลมีค�ำสั่ง

บังคับตำมข้อตกลง ไม่รับค�ำร้องขอ

อ้ำงอิง : 

ส�านักส่งเสริมตุลาการ,	คู่มือปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบส�านักศาลยุติธรรม	
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562
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4.1 ขั้นตอนกำรยื่นค�ำขอบังคับ
ตำมบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำท 
(ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน) 

 กรณีข้อพิพาททางแพ่ง	 ในกรณีของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในหมวด	5	ได้บัญญัติถึงผลเมื่อ	

การไกล่เกลีย่ได้กระท�าลงเป็นผลส�าเรจ็ในมาตรา	69	วรรคสอง	ว่า	“ในกรณีทีก่รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

เห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในเรื่องใดได้ด�าเนินการตาม 

พระราชบญัญตันิีแ้ละออกหนงัสอืรบัรองให้แล้ว	ให้ข้อตกลงระงบัข้อพพิาททางแพ่งนัน้บังคบักนัได้

 กรณีข้อพิพาททางอาญา ในกรณีของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในหมวด	5	ได้บัญญัติถึงผลเมื่อ

การไกล่เกลี่ยได้กระท�าลงเป็นผลส�าเร็จในมาตรา	 69	 วรรคสอง	 ว่า	 “ในกรณีที่กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพเหน็ว่าการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชนในเรือ่งใดได้ด�าเนนิการ

ตามพระราชบญัญตันิีแ้ละออกหนังสือรับรองให้แล้ว	 ให้สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามพระราช

บัญญัตินี้	โดยแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้พนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการหรือศาลทราบโดย

ให้ส่งส�าเนาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปด้วย	

 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องยื่นค�าร้องขอต่อศาลให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท

	 การร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท	 ให้ย่ืนค�าร้องขอต่อศาลท่ีมี	 การท�า 

ข้อตกลงระงบัข้อพพิาทในเขตศาล	หรือศาลท่ีคูก่รณฝ่ีายใดฝ่ายหนึง่มีภมิูล�าเนาอยู่ในเขตศาลหรอืศาลที ่

มีเขตอ�านาจพจิารณาพิพากษาข้อพพิาทซึง่ได้มกีารไกล่เกลีย่นัน้	ภายในสามปีนบัแต่วนัท่ี	อาจบังคบัตาม

ข้อตกลงระงบัข้อพพิาทได้

 ผูร้้องต้องยืน่ค�าร้องขอพร้อมกบัต้นฉบบับนัทกึข้อตกลงระงบัข้อพพิาทตามมาตรา	30	แห่งพระราชบัญญตั ิ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 พ.ศ.	 2562	 หรือส�าเนาท่ีรับรองถูกต้องของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว	 

และหนังสือรับรองการไกล่เกลี่ยที่ออกโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

	 ผูร้้องเสยีค่าขึน้ศาลอตัราเดยีวกบัค�าร้องขอให้ศาลบงัคบัตามค�าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการในประเทศ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ทุนทรัพย์ไม่เกินห้าสิบล้านบาทเสียอัตราร้อยละ	 0.5	 

ของจ�านวนที่ร้องขอให้ศาลบังคับแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท)

 ขั้นตอนที่ 2 ศาลตรวจค�าร้องขอ

	 ศาลมีอ�านาจตรวจค�าร้องขอว่าเป็นการขอให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาททางแพ่งซึ่งเป็นผล

มาจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการไกล่เกล่ีย	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 

พ.ศ.	2562	เมือ่ตรวจแล้วเหน็ว่าถกูต้อง	ให้ส่งส�าเนาค�าร้องขอให้คูก่รณอีกีฝ่ายท�าค�าคดัค้านเป็นหนงัสอื	

ยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวัน
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 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาของศาล

	 ศาลก�าหนดวันนัดไต่สวนค�าร้องขอโดยเร็ว	 แต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค�าสั่งรับค�า

ร้องขอในการไต่สวนค�าร้องขอ	ให้ศาลมีค�าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท

 ขั้นตอนที่ 4 ศาลมีค�าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท

	 ศาลมีค�าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท	เว้นแต่ความปรากฏแก่ศาล	หรือคู่กรณีซึ่งถูกบังคับ

ตามข้อตกลงนั้นพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า

	 (1)	คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถที่จะเข้าท�าข้อตกลงระงับข้อพิพาท

	 (2)	มลูเหตแุห่งข้อพพิาทหรอืข้อตกลงระงบัข้อพพิาทมลีกัษณะเป็นการต้องห้ามชดัแจ้งโดยกฎหมาย	 

	 	 เป็นการพ้นวิสัย	หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

	 (3)	ข้อตกลงระงบัข้อพพิาทเกดิจากกลฉ้อฉล	บงัคบั	ขู่เข็ญ	หรอืกระท�าการโดยมชิอบด้วยประการใด	ๆ

	 (4)	เหตเุกีย่วกบัการแต่งตัง้ผูไ้กล่เกลีย่ตามมาตรา	24	ทีม่ผีลต่อการท�าบนัทกึข้อตกลงอย่างมนียัส�าคญั

 หน้าที่และอ�านาจของศาลยุติธรรม เมื่อศาลตรวจและรับค�าร้องขอแล้ว	 ก็จะด�าเนินกระบวน

พิจารณาต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	ซึ่งกล่าวพอเป็นสังเขปได้ว่า	ศาลจะมีค�าสั่ง

ให้นัดไต่สวนค�าร้องก�าหนดวันนัดไต่สวนค�าร้อง	และส่งส�าเนาค�าร้องขอให้แก่คู่กรณีอีกฝ่าย	โดยสั่งให้

คู่กรณีอีกฝ่ายยื่นค�าคัดค้านเข้ามาตามระยะเวลาที่ก�าหนด	กรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายยื่นค�าคัดค้านและศาล

มีค�าสั่งรับเป็นค�าคัดค้านแล้ว	 คู่กรณีฝ่ายยื่นค�าร้องขอจะต้องน�าพยานหลักฐานมาสืบในวันนัดไต่สวน

ค�าร้อง	และคู่กรณอีกีฝ่ายหนึง่ต้องน�าพยานหลกัฐานมาสบืในวนันดัสบืพยานตามค�าคดัค้าน	เพือ่พสิจูน์

ว่าข้อเทจ็จรงิตามทีต่นอ้างในค�าร้องหรอืค�าคดัค้านนัน้เป็นความจรงิและมนี�า้หนกัน่าเชือ่ถอืมากกว่าอกี

ฝ่ายหนึ่ง	เมื่อทั้งสองฝ่ายสืบพยานเสร็จสิ้นแล้วศาลจึงมีค�าสั่งชี้ขาดตัดสินคดี

 หน้าที่ของคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้อง เม่ือคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลง 

คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องนั้นมีภาระการพิสูจน	์คือ	ต้องมีพยานบุคคลและพยานเอกสารหรือพยานวัตถุมา

น�าสืบเสนอต่อศาลเป็นต้นว่า	 พยานมีตัวคู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยหรือนายทะเบียนมาเบิกความต่อศาล 

ว่า	มีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่กรณีพิพาทได้สมัครใจเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นในหน่วยงานซึ่งด�าเนินการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท	และได้มีการด�าเนนิการไกล่เกลีย่ตามขัน้ตอนของกระบวนการโดยชอบ	แล้วได้ข้อตกลง

ตามบันทึกข้อตกลงโดยส่งบันทึกข้อตกลงเป็นพยาน	 เป็นต้น	 โดยฝ่ายผู้คัดค้านก็ต้องน�าสืบพยาน 

หลกัฐานเพือ่หกัล้างหรอืท�าลายน�า้หนกัพยานหลกัฐานของคู่กรณฝ่ีายทีเ่รียกร้องให้รับฟังไม่ได้	และศาล

ควรรับฟังข้อเท็จจริงฝ่ายตนอย่างไร
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4.2 กำรอุทธรณ์ค�ำสั่งศำลเกี่ยวกับข้อตกลง
ระงับข้อพิพำท
	 เมื่อศาลได้มีค�าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท	เว้นแต่ความปรากฏแก่ศาล	หรือคู่กรณีซึ่งถูก

บงัคบัตามข้อตกลงนัน้พิสจูน์ให้เหน็ว่า	ตามทีบ่ญัญัติไว้ในมาตรา	33	(1)	–	(4)	แล้ว	ห้ามมใิห้อทุธรณ์ค�าสัง่	

ดังกล่าว	เว้นแต่

	 (1)	ศาลมีค�าสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท

	 (2)	ศาลมีค�าสั่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท

	 (3)	ศาลมีค�าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง

 ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

 บทบัญญัติมาตรา 33 อธิบายได้ว่า

	 มาตรา	 33	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติเป็นหลักว่า	 ถ้าศาลไต่สวนค�าร้องแล้วได้ความตามค�าร้อง	 ก็ให้ศาล 

มีค�าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท	แต่ก็มีข้อยกเว้นให้มีค�าสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงได้ถ้าคู่กรณี

ฝ่ายที่ถูกเรียกร้องน�าพยานหลักฐานมาสืบพิสูจน์ได้ความ	4	ประการ	คือ

 (1) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถที่จะเข้าท�าข้อตกลงระงับ 

ข้อพิพาทการเป็นผู้บกพร่องในความสามารถ	หมายถึง	การที่บุคคลนั้นมีสถานะเป็นผู้เยาว์	คนไร้ความ

สามารถคนเสมือนไร้ความสามารถ	คนวิกลจริตหรือบุคคลล้มละลาย	บุคคลเหล่านี้กฎหมายจ�ากัดสิทธิ

ในการท�าสัญญาหรือข้อตกลงทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นเอง	 โดยหาก

บุคคลเหล่านั้นเข้าท�าสัญญาหรือข้อตกลงใดสัญญาหรือข้อตกลงนั้นจะไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย	 เช่น	 

มีผลเป็นโมฆียะ	 บุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องอาจบอกล้างให้สัญญาหรือข้อตกลงมีผลเป็นโมฆะได	้ 

การที่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องยื่นค�าคัดค้านค�าร้องขอก็เท่ากับบอกล้างข้อตกลงนั่นเอง	 ซึ่งหากคู่กรณี

ฝ่ายที่ถูกเรียกร้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นได	้ข้อตกลงก็เป็นโมฆะ	ศาลบังคับให้ตามข้อตกลงนั้นไม่ได้

 (2) มูลเหตุแห่งข้อพิพาทหรือข้อตกลงระงับข้อพิพาทมีลักษณะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย

กฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 

มลูเหตแุห่งข้อพพิาท	คอื	ต้นเหตุทีท่�าให้เกดิข้อพพิาท	หรอืข้อตกลงระงบัข้อพพิาท	คือ	ผลของการด�าเนนิการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อตกลง	 ซึ่งหากลักษณะของมูลเหตุแห่งข้อพิพาทหรือ 

ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเข้าเหตุประการหนึ่งประการใดใน	 3	 ประการดังกล่าว	 คือ	 ต้องห้ามชัดแจ้ง 

โดยกฎหมาย	หรอืเป็น	การพ้นวสิยั	หรอืเป็นการขัดต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศีลธรรมอนัดขีองประชาชน	

ข้อตกลงนั้นก็มีผลเป็นโมฆะ	ใช้บังคับไม่ได้ศาลจึงรับบังคับตามข้อตกลงนั้นไม่ได้

 (3) ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกิดจากกลฉ้อฉล บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระท�าการโดยมิชอบด้วย 

ประการใดๆ กรณีนี้ในการท�าสัญญาหรือข้อตกลง	 มีหลักอยู่ว่าคู่กรณีต้องสมัครใจเข้าท�าสัญญาหรือ 

ข้อตกลง	ซึ่งหมายความว่าคู่กรณีเข้าท�าสัญญาหรือข้อตกลงโดยการแสดงเจตนาโดยไม่บกพร่องนั่นเอง	
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ถ้าการแสดงเจตนาบกพร่อง	 เช่น	ถกูกลฉ้อฉล	หรอืถกูข่มขู่บังคบั	มผีลให้สญัญาหรอืข้อตกลงเป็นโมฆยีะได้	

ดังนัน้	 หากคูก่รณฝ่ีายทีถ่กูเรยีกร้องยืน่ค�าคดัค้านค�าร้องขอจะเท่ากบับอกล้างข้อตกลงน่ันเอง	 ซึง่หาก 

คูก่รณฝ่ีายทีถ่กูเรยีกร้องพสิจูน์ข้อเทจ็จริงน้ันได้	ข้อตกลงกเ็ป็นโมฆะ	ศาลบังคบัให้ตามข้อตกลงนัน้ไม่ได้

	 อนึ่ง	 ในข้อนี้มาตรา	 33	 มีบทบัญญัติเปิดช่องทางที่เป็นเหตุให้คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องจะพิสูจน ์

ให้ศาลมีค�าสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงได้อย่างกว้างๆ	ไม่ระบุเหตุเฉพาะเจาะจง	คือ	เหตุที่ข้อตกลงระงับ

ข้อพิพาทเกิดจากการกระท�าการโดยมิชอบด้วยประการใดๆ	คือ

 (4) มีเหตุเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา 24 ที่มีผลต่อการท�าบันทึกข้อตกลงอย่างมี

นัยส�าคัญ	เหตุเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา	24	คือ	เหตุที่ปรากฏภายหลัง	การท�าบันทึก

ข้อตกลงตามมาตรา	 30	 แล้ว	 ผู้ไกล่เกลี่ยมิได้เปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความ

เป็นกลางหรอืความเป็นอิสระของผูไ้กล่เกลีย่	หรือการแต่งต้ังผูไ้กล่เกลีย่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ซ่ึงมาตรา	

24	เองบัญญัติว่าถ้ามีเหตุดังกล่าวจะไม่เป็นการตัดสิทธิคู่กรณีในการพิสูจน์เพื่อให้ศาลมีค�าสั่งไม่บังคับ

ตามข้อตกลงได้

	 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562	มีบทบัญญัติเรื่องการบังคับตามข้อตกลงระงับ

ข้อพิพาทอยู่ในส่วนที	่2	มาตรา	32	และมาตรา	33	ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะ	แต่กระบวนการบังคับตาม

ข้อตกลงได้ใช้วธิกีารทางศาล	ดังนัน้บทบญัญตัเิฉพาะดงักล่าวจงึไม่เพยีงพอต่อการบงัคบัคดใีนทางปฏบิตั	ิ

จึงมีมาตรา	 34	 บัญญัติให้ประธานศาลฎีกามีอ�านาจออกข้อก�าหนดในเรื่องการยื่นค�าร้องขอและการ

บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา	32	และมาตรา	33	เป็นแนวปฏิบัติของศาลในการปฏิบัติ

ตามสองมาตราดังกล่าวทั้งในเรื่องการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทน้ี	หากข้อเท็จจริงใดหรือ 

วธิกีารปฏบิตัใิดทีพ่ระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาทฯ	 ไม่มีบญัญตับิงัคบัไว้	 กใ็ห้น�าเอาบทบญัญตัใิน 

ประมวลกฎหมาย	วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม	ดังนี้

 “มาตรา 34 ประธานศาลฎกีาโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา มอี�านาจออกข้อก�าหนด

ในเรือ่งการยืน่ค�าร้องขอและการบงัคบัตามข้อตกลงระงบัข้อพิพาทตามมาตรา 32 และการมีค�าสัง่ตาม

มาตรา 33 ทั้งนี้นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย  

วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

	 ดังนั้น	 วิธีการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท	 นอกจากจะพิจารณาตามพระราชบัญญัต ิ

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทฯ	มาตรา	32	และมาตรา	33	แล้ว	ยงัต้องพจิารณาข้อก�าหนดของประธานศาลฎกีา 

ในเรือ่งการยืน่ค�าร้องขอและการบงัคบัตามข้อตกลงระงบัข้อพิพาทด้วย	นอกจากน้ี	หากบทบัญญติัตาม 

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ	 บังคับไปไม่ถึงข้อเท็จจริงใดหรือวิธีการปฏิบัติใด	 ก็ให้น�าเอา

บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ส่วนที่ 5
การเบกิจา่ยคา่ตอบแทน
และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่�าเปน็
ในการด�าเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

READ MORE        



ส่วนที่ 5
กำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่
ทีจ่�ำเป็นในกำรด�ำเนนิกำรไกลเ่กลีย่ 
ขอ้พิพำท

แผนภูมิที่ 11 กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ�ำเป็น

ผู้ไกล่เกลี่ย
ยืน่ค�ำขอเบกิคำ่ตอบแทน
พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรขอเบิก

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภำพ 

หรือ หน่วยงำน
ที่ได้รับมอบหมำย

เจ้ำหน้ำที่ กคส. หรือ 
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน
ที่ได้รับมอบหมำย

อธบิดกีรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภำพ 
หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำย

รับค�ำขอและตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

แบบค�ำขอเบิกค่ำตอบแทนฯ
และควำมถูกต้องครบถ้วน

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน
แจ้งผู้ขอเบิก 

แก้ไข/ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ภายใน 15 วัน

นับแต่วันยื่นค�าขอเบิก

ถูกต้อง/ครบถ้วน
- รับแบบค�าขอเบิก
- บันทึกข้อมูลในทะเบียนขอเบิก
  ค่าตอบแทนฯ
- เสนอผู้มีอ�านาจอนุมัติ

อนุมัติ
ค่ำตอบแทนฯ

ขั้นตอนที่ 1

ยื่นแบบค�าขอเบิก

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบ
และจัดท�าความเห็น

ขั้นตอนที่ 3
พิจารณาอนุมัติ
เบิกค่าตอบแทนฯ
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จนท. กคส.
หรือ จนท.หน่วยงำน
ที่ได้รับรับมอบหมำย

จนท. กำรเงิน กคส.
หรือ จนท.หน่วยงำน
ที่ได้รับรับมอบหมำย

อธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภำพ หรือ 
ผู้ที่ได้รับรับมอบหมำย

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

- แจ้งผลพิจารณาต่อผู้ยื่นฯ
- ส่งค�าขอเบิกค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ
   ให้ฝ่ายการเงินด�าเนินการเบิกจ่าย

- ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
   ที่ขอเบิกจ่าย
- เสนอผู้มีอ�านาจอนุมัติเบิกจ่าย

อนุมัติเบิกจ่ำย

จ่ำยเงินค่ำตอบแทน
- รับด้วยตัวเอง
- โอนเงินเข้าบัญชี
  เงินฝากธนาคาร
  ของผู้ไกล่เกลี่ย

ขั้นตอนที่ 4

แจ้งผลการพิจารณา

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

78 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562



กำรเบิกจำ่ยค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ�ำเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย

ขั้นตอน/กระบวนกำร รำยละเอียด/ค�ำอธิบำย

1)	ยื่นแบบค�าขอเบิก							

ค่าตอบแทนฯ

ผูไ้กล่เกลีย่ฯ	ยืน่แบบค�าขอเบกิค่าตอบแทนฯ	(ตามระเบยีบทีฯ่	ก�าหนด)

พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเบกิ

	 (1)	ส�าเนาหนงัสอืแต่งตัง้ผูไ้กล่เกลีย่ตามแบบทีก่�าหนด

	 (2)	ส�าเนาบนัทกึข้อตกลงไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีไ่ด้รบัการรบัรอง	จากกรมคุม้ครอง

สทิธ	ิพร้อมส�าเนาบนัทกึรายงานการไกล่เกลีย่ในแต่ละครัง้

	 (3)	ส�าเนารายงานการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ขอเบิกค่าตอบแทน 

ทกุครัง้ทีม่กีารประชุมไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

	 (4)	 ใบเสรจ็/ใบส�าคญัรบัเงนิ	(ฉบบัจรงิ)	ของค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการเดนิ

ทางไปปฏิบัตหิน้าท่ีผูไ้กล่เกลีย่กรณผีูไ้กล่เกลีย่เดนิทางไปปฏบิตัหิน้าทีผู่ไ้กล่เกลีย่

ตามพระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	พ.ศ.	2562

	 (5)	ส�าเนาสมดุบญัชธีนาคาร	 กรณหีน่วยงานซึง่ด�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

จ่ายด้วยวธิกีาร	โอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารของผูไ้กล่เกลีย่

	 ทั้งนี้	 ให้ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนฯ	 ยื่นแบบค�าขอเบิกพร้อมเอกสารข้างต้นต่อ 

เจ้าหน้าทีก่รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	หรือเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย

2)	ตรวจสอบแบบ

ค�าขอเบกิค่าตอบแทนฯ

และจัดท�าความเห็น

	 เจ้าหน้าทีก่รมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ	หรอืเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานทีไ่ด้รบั

มอบหมาย	 รบัค�าขอและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูทีก่รอกในแบบขอเบกิ 

ค่าตอบแทนฯ		พร้อมทัง้ความครบถ้วนถกูต้องของเอกสารแนบค�าขอเบกิค่าตอบแทนฯ

	 กรณ	ี“ครบถ้วนถกูต้อง”	ให้รับค�าขอและบนัทกึข้อมลูในระบบ	หรอืสมดุคมุเลข

ทีค่�าขอเบกิ	แล้วจดัท�าความเหน็เสนอผูม้อี�านาจอนมุตัเิบกิค่าตอบแทนฯ	ต่อไป

	 กรณ	ี“ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถกูต้อง”	ให้แจ้งผูย้ืน่ฯ	ด�าเนนิการแก้ไขหรอืยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิภายใน	๑๕	วนันบัแต่วนัยืน่ค�าขอเบกิ	หากผู้ยืน่ค�าขอ	ไม่ประสงค์ส่งเอกสาร

เพิม่เตมิ	เจ้าหน้าทีข่อสงวนสทิธพิจิารณา	ค�าขอตามระเบยีบ

3)	 การพิจารณาอนุมัติ

เบิกค่าตอบแทน

	 อธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	 (นายทะเบียน)	หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย

พจิารณาอนมุตัใิห้เบกิค่าตอบแทนฯ	แก่ค�าขอเบกิทีไ่ด้ตรวจสอบแล้วเสรจ็ว่ามสีทิธิ

ได้รบัค่าตอบแทนฯ	ตามระเบยีบ	และหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด
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หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนและคำ่ใช้จ่ำยอื่นที่จ�ำเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย
	 เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว	ย่อมมี

สิทธิที่จะเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ�าเป็นได้ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม	 ว่าด้วยการจ่าย

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก�าหนด

ข้อสังเกต การจ่ายค่าตอบแทนนั้นเป็นการจ่ายตามรายเรื่องไม่ใช่รายบุคคล	 ดังน้ัน	 ถ้ามีการใช้ 

ผูไ้กล่เกลีย่ทีข่ึน้ทะเบียนหลายคน	ให้แต่ละคนมสิีทธิทีจ่ะเบกิค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืน่ได้ตามระเบยีบ 

กระทรวงยุติธรรมฯ	 โดยให้ผู้ไกล่เกลี่ยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 ด�าเนินการตามแบบที่ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก�าหนด	มีขั้นตอนในการด�าเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอน/กระบวนกำร รำยละเอียด/ค�ำอธิบำย

4)	แจ้งผลการพิจารณา 	 เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย	 แจ้งผลพิจารณาให้กับผู้ยื่นฯ	 ทราบ	 และด�าเนินการส่งค�าขอที่ได้รับ

อนุมัติแล้วให้ฝ่ายการเงินกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 หรือหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย	เพื่อด�าเนินการเบิกจ่ายต่อไป

5)	ขออนุมัติเบิก

จ่ายเงิน

	 เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	หรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน

ที่ได้รับมอบหมาย	 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอ

เบิกเงิน	 และจัดท�าความเห็นเสนอต่ออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	หรือ 

ผูท้ีร่บัมอบหมาย	หรือหวัหน้าส่วนราชการ	(หน่วยงานเบิกจ่าย)	หรอืผู้ท่ีได้รบัมอบ 

หมาย	พิจารณาสั่งอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ยื่นค�าขอเบิกค่าตอบแทนฯ

6)	จ่ายค่าตอบแทน 	 เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย	 จ่ายค่าตอบแทนฯ	 ให้แก่ผู้ยื่นค�าขอเบิกที่ได้รับการอนุมัติ	 (รับด้วย

ตนเอง/โอนเข้าบัญชี)

หมำยเหตุ: 

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของผูไ้กล่เกลีย่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนกบักรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ	ต้องด�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท
ทางแพ่ง	 และทางอาญา	ตามพระราชบัญญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพิพาท	พ.ศ.	 2562	บญัญัตใิห้กระท�าได้	 หากด�าเนินการ 
ไกล่เกล่ียข้อพพิาทนอกเหนอืทีบ่ญัญตัไิว้	เม่ือไม่สามารถด�าเนนิการไกล่เกลีย่ได้	จึงท�าให้ผูไ้กล่เกลีย่ไม่สามารถเบกิค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่�าเป็นของผูไ้กล่เกลีย่ได้
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	 1)	 เสนอแบบฟอร์มค�าขอเบกิค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ�าเป็นให้ผูไ้กล่เกลีย่ลงลายมือช่ือและ

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละคดี

	 	 •	ในกรณีทีข่อเบกิค่าตอบแทน	และค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ�าเป็น	คดเีดยีว	ให้ใช้แบบค�าขอเบกิค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย	แบบที่	1	(ตัวอย่างแบบค�าขอแบบที	่1)

	 	 •	ส�าหรบักรณีทีข่อเบกิค่าตอบแทนหลายคดรีวมกนัในคราวเดยีว	ให้ใช้แบบค�าขอเบกิค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย	แบบที่	2	(ตัวอย่างแบบค�าขอที	่2)

	 2)	 ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	จัดส่งแบบรายงาน	การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทน	และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น	 ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนมายังกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	 กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรภีาพ	ทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบในการเบกิจ่าย	พร้อมต้นฉบับแบบค�าขอเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

อืน่	ของผูไ้กล่เกลีย่	(ตัวอย่าง	แบบรายงานการใช้จ่ายเงนิค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืน่ของผูไ้กล่เกลีย่)

ค�ำแนะน�ำในกำรเบิกค่ำตอบแทนและคำ่ใช้จำ่ยอื่นของผู้ไกล่เกลี่ย
	 1.	ผู้ตรวจสอบ	 เวลาการปฏิบัติงานของผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นประธานคณะท�างานบริหารประจ�า	

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	หรือคณะท�างานบริหารประจ�าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ภาคประชาชนที่ได้รับมอบหมาย	เท่านั้น

	 2.	ผู้มีอ�านาจในการอนุมัติสั่งจ่าย	 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นฯ	 แก่ผู้ไกล่เกลี่ย	 ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงฯ	ได้แก	่นายทะเบียน

	 	 (นายทะเบียน	หมายถึง	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

  ในกรณกีารเบกิจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูไ้กล่เกลีย่เกนิกว่าเรือ่งละ 1,000 บาท ให้นายทะเบยีน

เป็นผู้มีอ�านาจในการอนุมัติสั่งจ่าย	ตามระเบียบกระทรวงฯ

	 	 (นายทะเบียน	หมายถึง	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

	 3.	ผู้ที่สามารถเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น	ของผู้ไกล่เกลี่ยตามระเบียบกระทรวงฯ	ต้องเป็น	

ผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเท่านั้น	
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แบบรายงานการใช้จ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ไกล่เกลี่ย  
ศูนย์ไกล่เกลีย่.............................................(ชื่อหน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 

ประจ าเดือน.................................พ.ศ................................. 
ล าดับที ่ ค าร้อง

หมายเลขที่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย

อื่น 
รวม 

 
หมายเหตุ 

เบิก ๑,๐๐๐ บาท เบิก ๑,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไป* 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
 

ลงช่ือ.......................................(ผู้รายงาน) 
ต าแหน่ง................................................... 
โทร. ........................................................ 

 
* กรณีเบิกค่าตอบแทนเกิน ๑,๐๐๐ บาท/ข้อพิพาท กรุณาแนบส าเนาแบบค าขอเบิกค่าตอบแทนทุกครั้ง  
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READ MORE        

ส่วนที่ 6
การรายงานผล
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท



6.1 กำรรำยงำนผลกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

6.1.1 ที่มำของกำรรำยงำนผลกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
	 เมื่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง	 ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ให้นายทะเบียนทราบด้วย	 เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลดังกล่าว	 คณะท�างานจะเสนอแบบฟอร์ม

รายงานการประชุมให้ผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อ	 ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่เสร็จสิ้นในนัดเดียว	

คณะท�างานจะเสนอแบบฟอร์มรายงานการประชุมให้ผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อโดยก�าหนดนัดไกล่เกลี่ย

ครั้งต่อไปด้วย	ในรายงานการประชุมดังกล่าวจะไม่มีการบันทึกข้อเท็จจริงที่ได้ระหว่างการไกล่เกลี่ย

	 หากผู้ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส�าเร็จ	 คู่กรณีจะท�าบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท	 คณะท�างาน

ต้องส่งเรื่องให้นายทะเบียนทราบ

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2562	 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ	

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	....	ตามที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปฏิบัติ

หน้าที่	ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ....	กระทรวงยุติธรรมควรจัดท�าคู่มือเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ให้ทราบถึง	กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เกิดขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	รวมทั้งทราบ

ถึงขั้นตอน	 วิธีการ	 และทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลตาม 

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยฉบับนี้	กระทรวงยุติธรรมควรด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของรายชื่อ

ผู้ไกล่เกลี่ย	จ�านวนคดีที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ความส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จของการไกลเกลี่ย	ทุนทรัพย์

ในการไกลเกลี่ย	โดยจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

	 คณะท�างานมีหน้าที่เก็บสถิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วรายงานให้นายทะเบียนทราบ	ภายในวันที่	

10	ของเดือนถัดไป	โดยน�าส่งรายงานไปยังพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่	รวบรวมข้อมูล

รายงานให้นายทะเบียนทราบต่อไป	 เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 

และพฒันางานด้านการไกล่เกลีย่ขอพพิาท	นอกจากนัน้	ข้อมูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ในการของบประมาณ

เพื่อสนับสนุนการท�างานของหน่วยงานซึ่งด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาคประชาชนในปีถดัไปจงึได้ออกแบบฟอร์มรายงานและการตดิตามประเมนผล	การไกล่เกล่ียข้อพพิาท	

ดังนี้

6.1.2 แบบรำยงำนผลกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
	 (1)	สารบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 (2)	แบบรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง

	 (3)	แบบรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
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	 นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการรายงานและการติดตาม

ประเมินผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อใช้ส�าหรับการรายงานผ่านระบบที่กรมก�าหนด

6.2 กำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท

	 ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาคประชาชน	พ.ศ.	 2562	 บัญญัติว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 มีภารกิจ	 ดังนี้	 การรับ 

ค�าร้องขอไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	การด�าเนินงานเกีย่วกบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	ประสานงาน 

และสนับสนุนการด�าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	แนวทางรูปแบบการจัดกิจกรรม	ดังนี้
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6.2.1 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก	 เช่น	 การใช้เวทีประชุมขององค์กรชุมชนในพื้นที่ซึ่ง 

คณะท�างานฯ	 เป็นสมาชิกอยู่เพื่อขอเข้าไปประชาสัมพันธ์	 หรือเวทีการประชุมประจ�าเดือนของก�านัน	 

ผู้ใหญ่บ้านหรือการออกหน่วยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที	่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงภารกิจ 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่

6.2.2 จดัท�ำโครงกำรทีเ่กีย่วกบักำรใหค้วำมรูท้ำงกฎหมำยแกป่ระชำชน 

ลักษณะบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	 2562	

ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ภาคประชาชน	พ.ศ.	2562	และภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ทั้งนี	้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรเผยแพร่ให้แก่ประชาชน	อาทิ

	 -	บทบาทหน้าทีแ่ละกลไกการอ�านวยความเป็นธรรมของกระทรวงยตุธิรรม	ให้มุ่งเน้นประชาชนให้ได้

รบัรู	้รบัทราบบทบาทหน้าที	่เชือ่มโยง	เหน็ภาพการท�างานในภาพรวมของกระทรวงยตุธิรรม	หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	และกลไกการอ�านวยความยุติธรรมในพื้นที่	เช่น	ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด	

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	โดยมีเป้าหมายว่าเมื่อประชาชนหรือบุคคล

ใกล้ชิดประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม	ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ	จะต้องติดต่อที่ใด	

	 -	 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงยุติธรรม	 เช่น	 

พระราชบญัญัตกิองทนุยุตธิรรม	พ.ศ.	2558	พระราชบญัญัตพิระราชบัญญัติค่าตอบแทนผูเ้สียหายและ

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2559	

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.	 2546	 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา	

ตามมาตรา	 134/1	 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 โดยควรอธิบายให้อยู่ในรูปแบบที่

เข้าใจง่ายว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากกฎหมายดังกล่าว	 กรณีต้องการติดต่อขอรับบริการ

ในสิทธิต่างๆ	ที่มีการระบุไว้ในกฎหมายต้องด�าเนินการอย่างไร	

	 -	 กฎหมายอื่น	 ๆ	 ในชีวิตประจ�าวันตามบริบาทแต่ละพื้นที่	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน	 กฎหมาย

เกี่ยวมรดก	เกี่ยวหมายเกี่ยวกับการเช่าซื้อ	เป็นต้น

6.2.3 ท�ำแผนบูรณำกำรขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ภำคประชำชน และภำคีเครือ
ขำ่ยในพ้ืนที่ อาทิ	นายอ�าเภอ	ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจ	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านแกนน�ากลุ่มองค์กรใน

ชุมชน	ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
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บรรณำนุกรม 

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย	พุทธศักราช	2560

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562

ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 ภาคประชาชน	พ.ศ.	2562

หนังสือเอกสาร

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ,	กระทรวงยตุธิรรม	เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสตูรการไกล่เกลีย่

	 และระงับข้อพิพาทในชุมชน	2557	

กองส่งเสรมิการระงบัข้อพพิาท	กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ,	เอกสารแนวทางปฏบิตังิานตามกฎหมาย 

	 เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 (ส�าหรับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 

	 (น�าร่อง)),	2562

คู่มือปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ	 ตามพระราชบัญญัติหารไกล่เกลี่ย 

	 ข้อพิพาท	พ.ศ.	2562

ดร.อุทัยอาทิเวช,	(2562)	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา	ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

	 พ.ศ.	2562,	2562	

สถาบันพระปกเกล้า,	 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัต ิ

	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562	

ส่วนอ�านวยความเป็นธรรม	 ส�านักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง,	 คู่มือการไกล่เกล่ียและ 

	 ประนอมข้อพพิาท	2554	

ส�านักส่งเสริมงานตุลาการ,	 คู่มือปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบส�านักงานศาลยุติธรรม 

		 ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562,	พ.ศ.	2562	

ส�านกัส่งเสรมิตุลาการส�านกังานศาลยตุธิรรม,	คู่มอืการจัดระบบไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในศาลตามข้อก�าหนด 

	 ของประธานศาลฎีกา	ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย	พ.ศ.	2554	กันยายน	2559	

94 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
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ภำคผนวก ข

ล�ำดับ รำยกำรเอกสำร หน้ำ
1 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 100

2 ระเบียบกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562

122

3 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2562
(ใช้กับหน่วยงานซ่ึงด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสังกัดกระทรวงยุติธรรม)

137

4

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการย่ืนค�าร้อง 
ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รายละเอียดค�าร้องและระยะเวลาในการพิจารณาค�าร้อง 
ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
(ใช้กับหน่วยงานซ่ึงด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสังกัดกระทรวงยุติธรรม)

139

5
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 (ใช้กับหน่วยงานซึ่งด�าเนิน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสังกัดกระทรวงยุติธรรม)

141

ล�ำดับ รำยกำรเอกสำร หน้ำ

1
ค�าสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ 309/2562 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ส่งเสริมและก�ากับการด�าเนินงานศูนย ์ไกล ่เกลี่ยข ้อพิพาทภาคประชาชน  
สัง่ ณ วนัที ่11 ธันวาคม 2562

148

2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง มาตรฐานศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชน 
ประกาศ ณ วนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2563

150

3
ค�าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับการด�าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชน	ที	่33/2563	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะอนกุรรมการตรวจประเมนิมาตรฐาน
ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	สัง่	ณ	วนัที	่11	กมุภาพนัธ์	2563

153

4 แบบค�าขอขึน้ทะเบยีนศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน 155

5 ค�าอธบิายการตรวจและประเมนิมาตรฐานศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน 160
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ล�ำดับ รำยกำรเอกสำร หน้ำ
1 แบบรายการเอกสารประกอบค�าร้องขอไกล่เกล่ียข้อพิพาท 178

2 แบบค�าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 179

3 ปกแฟ้มการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 181

4 แบบตรวจสอบ	(Check	List) 182

5 หนังสือสอบถามความสมัครใจคู่กรณี 184

6 หนังสือตอบรับสมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 185

7 หนังสือเชิญคู่กรณีแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 186

8 แบบเลือกผู้ไกล่เกลี่ย 187

9 หนังสือสอบถามความยินยอมการเป็นผู้ไกล่เกล่ีย 188

10 แบบแสดงความยินยอมเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 189

11 หนังสือแจ้งความประสงค์การด�าเนินงานไกล่เกล่ียข้อพิพาท 190

12 หนังสือยุติเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 191

13 หนังสือแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 192

14 แบบแสดงความสมัครใจ 193

15 รายงานการประชุมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 194

16 รายงานการไกล่เกลี่ยส�าเร็จ 195

17 รายงานการไกล่เกลี่ยไม่ส�าเร็จ 196

18 การเลื่อนการไกล่เกลี่ย 197

19 การเลื่อนการไกล่เกลี่ยไปปฏิบัติตามเงื่อนไข 198

20 บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท 199

21 หนังสือแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 201

22 แบบค�าร้องขอคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ย,	ขอตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกล่ีย

ผู้ไกล่เกลี่ยขอยุติหน้าท่ี,	คู่กรณีขอถอนตัว
202

23 แบบสอบถามความพึงพอใจในการไกล่เกลี่ย 203
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ค ำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 

ตำมระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน พ.ศ. ๒๕62 
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ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีสถานที่ตั้ง ณ...................................................... 
เลขที่....................หมูท่ี.่...................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................................
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์...............................................โทรสาร................................................... 
และขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ดังนี้ 

 ข้อมูลผู้ร่วมขอข้ึนทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  จ านวน.................คน 

 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ขอข้ึนทะเบียน 

 เอกสาร/หลักฐานอื่น เช่น หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอถูกต้องเปน็จรงิ       
ทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ
และประกาศที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก าหนด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ยื่นค าขอ 

                               (...................................................) 
                            ประธานคณะท างานบรหิารประจ า 
                                  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน 
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รำยชื่อคณะท ำงำนบริหำรประจ ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 
ประกอบกำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 

ต ำบล........................................................อ ำเภอ................................................จังหวัด...................................... 

  คณะท างานบรหิารประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ประชาชนคัดเลือกกันเอง 

  1. ......................................................................................... ประธานคณะท างาน 

  2. ......................................................................................... รองประธานคณะท างาน 

  3. ......................................................................................... เหรัญญกิ 

  4. ......................................................................................... เลขานุการ 

  5. .......................................................................................... คณะท างาน 

  โดยมีผู้ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหาร  
งานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง อย่างน้อย ๑ คน คือ 
  ๑. ...........................................................................................  

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

  ทั้งนี้ คณะท างานอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะท างานตามความเหมาะสม 

  1. ......................................................................................... 

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

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

  รายช่ือคณะท างานเพิ่มเติม (ถ้ามี) นอกเหนือจากคณะท างานบริหารประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาคประชาชน ไม่เกิน 1๐ คน ประกอบด้วย 

  1. ......................................................................................... คณะท างาน 

  ๒. ......................................................................................... คณะท างาน 

  ๓. ......................................................................................... คณะท างาน 

  4. ......................................................................................... คณะท างาน 

  5. ......................................................................................... คณะท างาน 

  6. ......................................................................................... คณะท างาน 

  7. ......................................................................................... คณะท างาน 

  8. ......................................................................................... คณะท างาน  

  9. ......................................................................................... คณะท างาน 

  10. ...................................................................................... .คณะท างาน 

156 คูมือปฏิบัติงานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุคคลที่ร่วมจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทุกคนรับทราบ    
และยินยอมด ารงต าแหน่งในคณะท างานบริหารประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เมื่อได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 
          ................................................................ 
         (............................................................. ....) 

         ประธานคณะท างานบรหิารประจ า 
                                             ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

                                                                    วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
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ข้อมูลผู้ประสงค์ร่วมขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 
ต ำบล........................................................อ ำเภอ................................................จังหวัด...................................... 

ข้าพเจ้า......................................................................เช้ือชาติ.................สัญชาติ..................
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................ที่อยู่เลขที่.................หมู่ที่..................
ตรอก/ซอย...............................ถนน..........................................ต าบล/แขวง....................................................
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพท์........................................โทรสาร........................................E-mail...................................................... 
   เป็นผู้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 

 ต าแหน่งทางสังคม (เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ....................................................................  
............................................................................................................................................................................ 

ประสงค์ขอข้ึนทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอรับรองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
      เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

      เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ 

      มีภูมิล าเนา หรือถ่ินที่อยู่ในเขตที่จะขอข้ึนทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  
      ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่ งให้ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

      ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง และทราบดีว่าหากระบุข้อความที่ผิด 
จากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิในการขอข้ึนทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ
การขอข้ึนทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครั้งนี้ และใช้ประโยชน์ในทางราชการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ้
                                                              ลงช่ือ............................................................ 
                       (........................................................) 

                                                              วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............ 
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แผนท่ีแสดงท่ีตั้งขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 
ต ำบล............................................อ ำเภอ................... .........................จังหวัด................................. 

 
    

      N 
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 ค�ำอธิบำยกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
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ด้ำนที่ 1 โครงสร้ำงเชิงกำยภำพ

1.1 มีส�ำนักงำนที่ตั้ง

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

มีสถานที่ตั้งส่วนตัว	เช่น	ที่บ้าน

ไม่มีสถานที่ตั้ง	คะแนน 0

คะแนน

2

คะแนน

2

คะแนน

1

คะแนน

1

คะแนน

1

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

ตัวอยำ่ง

1.2 มป้ีำยชือ่ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน ตดิไว ้ณ ทีต่ัง้ศนูยไ์กลเ่กลีย่  
ข้อพิพำทภำคประชำชน

มีป้ายถาวรแสดงชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ที่มีความคงทนถาวรผลิตจากวัสดุประเภทอะคริลิค,	ไม้,	โลหะ	
เป็นต้น

มีป้ายชั่วคราวแสดงชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	
ที่ผลิตจากวัสดุประเภท	ไวนิล,	ฟิวเจอร์บอร์ด,	ผ้าดิบ	เป็นต้น

ไม่มีป้าย	คะแนน 0

1.3 มีกำรติดประกำศค�ำสั่งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน

มีการติดประกาศค�าสั่งตั้ง	ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯชัดเจน	เป็นปัจจุบัน คะแนน

2

มีการติดประกาศค�าสั่งตั้ง	ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ	ไม่เป็นปัจจุบัน

ไม่มีการติดประกาศค�าสั่งตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ	คะแนน 0

ตัวอยำ่ง
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1.4 มกีำรจดัท�ำผงัโครงสรำ้ง คณะท�ำงำนบรหิำรประจ�ำศนูย์ไกลเ่กลีย่ข้อพิพำทภำคประชำชน

คะแนน

2

คะแนน

2

คะแนน

2

คะแนน

1

ตัวอยำ่ง

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

มีผังโครงสร้างคณะท�างานบริหารประจ�าศูนย์ฯชัดเจน	เป็นปัจจุบัน	
โดยมีองค์ประกอบ	ดังนี้
1.	ที่ปรึกษา		
2.	ประธานคณะท�างาน											
3.	รองประธานคณะท�างาน							
4.	คณะท�างาน
5.	เหรัญญิก
6.	เลขานุการ	ฯลฯ

มผีังโครงสร้างคณะท�างานบริหารประจ�าศูนย์ฯไมเ่ป็นปัจจุบัน

ไม่มีผังโครงสร้างคณะท�างานบริหารประจ�าศูนย์ฯ	คะแนน 0

1.5 มสีถำนทีท่ี่จดัไวส้�ำหรบักำรจดักระบวนกำรไกลเ่กลีย่ข้อพิพำท

มีสถานที่ถาวร	ไม่มีสิ่งรบกวน	ในการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยฯ	

มีสถานที่ส�าหรับการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยฯ	แต่มีสิ่งรบกวน

(เป็นพื้นที่โล่ง	ไม่ได้ปิดมิดชิด)	
คะแนน

1

ไม่มีสถานที่ส�าหรับการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยฯ	คะแนน 0

1.6 มอีปุกรณพ์รอ้มส�ำหรบักำรใหบ้รกิำรผูม้ำขอรบับรกิำร

มีอุปกรณ์พร้อมส�าหรับการให้บริการผู้มาขอรับบริการ 

เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์  โต๊ะ เก้าอี้
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คะแนน

2

คะแนน

2

คะแนน

1

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

มีอุปกรณ์พร้อมส�าหรับการให้บริการผู้มาขอรับบริการ 

เช่น แบบฟอร์ม แฟ้มจัดเก็บเอกสาร 
คะแนน

1

ไม่มีอุปกรณ์พร้อมส�าหรับการให้บริการผู้มาขอรับบริการ คะแนน 0

ด้ำนที่ 2 บุคลำกร
2.1 มคี�ำสัง่แตง่ตัง้คณะท�ำงำนบรหิำรประจ�ำศนูย์ไกลเ่กลีย่ข้อพิพำทภำคประชำชน

มีค�าสัง่แต่งต้ังเป็นปัจจบุนั	เป็นทีย่อมรบั	โดยมีองค์ประกอบ	ดงันี้

1.	ที่ปรึกษา

2.	ประธานคณะท�างาน

3.	รองประธานคณะท�างาน

4.	คณะท�างาน

5.	เหรัญญิก	

6.	เลขานุการ	ฯลฯ

มีค�าสั่งแต่งตั้ง	แต่ไม่เป็นปัจจุบัน

ไม่มีค�าสั่งแต่งตั้ง	คะแนน 0

2.2 มบีคุลำกรประสำนงำนประจ�ำศนูยไ์กลเ่กลีย่ข้อพิพำทภำคประชำชน หรอืมีชอ่งทำง
ใหป้ระชำชนสำมำรถตดิตอ่ไดเ้มือ่ต้องกำรขอรบับรกิำร

มีบุคลากรประสานงานประจ�าศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ	ได้ตลอดเวลา มีการติดประกาศหมายเลข

โทรศัพท์	ผูป้ระสานงานประจ�า

ศูนย์ไกล่เกล่ียฯ	ไว้ในทีเ่ปิดเผย

ชดัเจน	หากประชาชนประสงค์

ที่จะขอรับบริการ

มีบุคลากรประสานงานประจ�าศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ	ในเวลาราชการ คะแนน

1
ไม่มีบุคลากรประสานงานประจ�าศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ	คะแนน 0
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คะแนน

1

2.3 มีผู้ท�ำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
(เป็นผูท้ีผ่ำ่นกำรอบรมหลกัสตูรอบรมกำรไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำทตำมหลกัสูตรที ่กพยช. รบัรอง)

คะแนน

2

คะแนน

1

มผีู้ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ	มีประสบการณ	์และผ่านการฝึกอบรมฯ 

ไม่น้อยกว่า	3	คน
ผู้ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ	 ได้รับ

การพฒันาศกัยภาพ	“หลักสตูร

อบรบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทฯ”	

โดยให้จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ที่

ผ่านการอบรมหลกัสตูรดังกล่าว

ไว้ที่ศูนย์ฯ

ตัวอยำ่ง

ตัวอยำ่ง

มีผู้ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ	มีประสบการณ	์และผ่านการฝึกอบรม

จ�านวน	1–2	คน

ไม่มีผู้ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ	หรือผู้ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยไม่มีประสบการณ์	และไม่ผ่านการฝึกอบรม	คะแนน 0

2.4 คณะท�ำงำนบริหำรประจ�ำศูนย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพำทภำคประชำชน ไดร้บักำรพัฒนำศกัยภำพ
ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

คะแนน

2

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ตามหลักสูตรที่กรมฯ	ก�าหนด คณะท�างานบรหิารประจ�าฯได้

รับการพัฒนาศักยภาพ	

“หลักสูตรทักษะการจัด

กระบวนการไกล่เกลีย่	ข้อพิพาท”	

โดยให้จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ที่

ผ่านการอบรมหลักสูตรดงักล่าว

ไว้ท่ีศนูย์ฯ	หรือจดัเกบ็หนงัสอื

เชิญเข้าร่วมอบรม	 พร้อม

ภาพถ่ายการเข้าร่วมอบรม	 

ไว้ในแฟ้มเอกสาร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ตามหลักสูตรอื่นๆ

ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ตามหลักสูตรที่กรมฯ	ก�าหนด	และหลักสูตรอื่น	ๆ	คะแนน 0	
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คะแนน

1

คะแนน

1

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

คะแนน

2

คะแนน

2

2.5 ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ตามหลักสูตรที่กรมฯ	ก�าหนด ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ	 “หลักสูตรเทคนิค		

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	ทางแพ่ง”	

หรือ	 “หลักสูตรเทคนิคการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางอาญา”		

โดยให้จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ที่

ผ่านการอบรมหลักสูตรดงักล่าว

ไว้ท่ีศูนย์ฯ	หรือจดัเกบ็หนงัสอื

เชิญเข้าร่วมอบรม	 พร้อม

ภาพถ่ายการเข้าร่วมอบรม	 

ไว้ในแฟ้มเอกสาร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ตามหลักสูตรอื่นๆ

ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ตามหลักสูตรที่กรมฯ	ก�าหนด	และหลักสูตรอื่น	ๆ	คะแนน 0

2.6 คณะท�ำงำนบรหิำรประจ�ำศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน ไดร้บักำรพัฒนำศกัยภำพ
ในด้ำนต่ำงๆ สำมำรถแนะน�ำภำรกิจของกระทรวงยุติธรรม 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ตามหลักสูตรที่กรมฯ	ก�าหนด คณะท�างานบริหารฯ	 ได้รับ

การพัฒนาศกัยภาพ	“หลกัสตูร

อาสาสมคัรคุม้ครองสทิธแิละ

เสรีภาพ”	โดยให้จัดท�าบัญชี

รายชื่อผู ้ที่ผ่านการอบรม

หลักสูตรดังกล่าวไว้ที่ศูนย์ฯ	

หรือจัดเก็บหนังสือเชิญเข้า

ร่วมอบรม	พร้อมภาพถ่ายการ

เข้าร่วมอบรม	ไว้ในแฟ้มเอกสารได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ตามหลักสูตรอื่นๆ

ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ตามหลักสูตรที่กรมฯ	ก�าหนด	และหลักสูตรอื่น	ๆ	คะแนน 0
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ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร
3.1 ระบบข้อมูล

3.1.1 มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนของชุมชนในพ้ืนที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 

คะแนน

1

คะแนน

1

คะแนน

1

ตัวอย่ำง

คะแนน

2

คะแนน

2

คะแนน

2

มข้ีอมลูพืน้ท่ีปกครองครบถ้วน	เป็นปัจจบุนั	เช่น	ข้อมลูประชากร จัดท�าข้อมูลพื้นที่ปกครองใน

พืน้ทีท่ีศ่นูย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาท

ภาคประชาชนตัง้อยู	่เก็บไว้ใน

แฟ้มเอกสารประจ�าศูนย์ฯ	อาทิ

-	ข้อมูลทั่วไปพื้นที่ที่ตั้ง

-	ข้อมูลชุมชน

-	ข้อมูลประชากรมีข้อมูลพื้นที่ปกครอง	แต่ไม่เป็นปัจจุบัน

ไม่มีข้อมูลพื้นที่ปกครอง	คะแนน 0

3.1.2 มีทะเบียน ผู้ไกล่เกลี่ยในพ้ืนที ่

มีทะเบียนถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นปัจจุบัน

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

มีทะเบียน	แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ไม่มีทะเบียน	คะแนน 0

3.1.3 มีบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยในพ้ืนที่ 

มีบัญชีถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นปัจจุบัน

มีบัญช	ีแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ไม่มีทะเบียน	คะแนน 0
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คะแนน

1

คะแนน

1

ตัวอยำ่ง

ตัวอยำ่ง

คะแนน

2

คะแนน

2

3.1.4 มีกำรเก็บข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของ ผู้ไกล่เกลี่ย และคณะท�ำงำน
บริหำรประจ�ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 

มีการเก็บข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นปัจจุบัน	

เกบ็ข้อมลูผลการปฏบิตังิานของผูไ้กล่เกลีย่	และคณะท�างานบรหิารประจ�าศนูย์ไกล่เกลีย่	

ข้อพิพาทภาคประชาชนในเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารประจ�าศูนย์ฯ	ประเด็นดังนี้

	 1)	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 2)	การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562

	 3)	การเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัสทิธเิสรภีาพและกฎหมายทีจ่�าเป็น	อาทิ	พระราชบญัญติั

กองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	2558	พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทน	และ

ค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	

พ.ศ.	2546

	 4)	การช้ีช่องบอกทางแก่ประชาชนในการขอรบับรกิารตามบาทภารกจิของกระทรวง

ยุติธรรม

มีการเก็บข้อมูล	แต่ไม่เป็นปัจจุบัน

ไม่มีการเก็บข้อมูล	คะแนน 0

3.1.5 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนทุกเดือน 

มีสรุปผลการด�าเนินงานทุกเดือน รายงานผลการด�าเนินงาน	 ข้อ	 3.1.4	 

ตามแบบฟอร์ม	ที่กรมฯ	 ก�าหนดใหก้รม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับทราบเป็น

ประจ�าทกุเดอืน	และเกบ็ไว้ในแฟ้มเอกสาร

ประจ�าศูนย์ฯ
มีสรุปผลการด�าเนินงานบางเดือน

ไม่มีการสรุปผลการด�าเนินงาน	คะแนน 0
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3.2 กำรพัฒนำระบบงำน

3.2.1 มีกำรประชุมคณะท�ำงำนบรหิำรประจ�ำศนูยไ์กลเ่กลีย่ข้อพิพำทภำคประชำชน (โดยมกีำร
บันทึกกำรประชุม, ภำพถำ่ย, เอกสำรลงทะเบียน, อื่นๆ) 

คะแนน

2

มีการประชุมฯ	โดยมีการบันทึก,ภาพถ่าย,	เอกสารลงทะเบียน	

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

มกีารจดัท�ารายงานการประชมุ	

การบนัทกึภาพ	เกบ็ไว้ในแฟ้ม

เอกสารประจ�าศูนย์ฯ

คะแนน

1

มกีารประชุมฯ	โดยไม่มกีารบนัทกึ,	ภาพถ่าย,	เอกสารลงทะเบยีน	

ไม่มีการประชุมฯ	คะแนน 0

3.2.2 รำยงำนผลกำรประชมุคณะท�ำงำนบริหำรประจ�ำศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน
ทุกครั้งเมื่อมีกำรประชุม 

คะแนน

2

มีการรายงานทุกครั้ง

คะแนน

1

รายงานผลการประชุมตามข้อ	 3.2.1	 ให้กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรภีาพรบัทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน	และเกบ็ไว้ในแฟ้ม

เอกสารประจ�าศูนย์ฯ

มีการรายงานไม่ทุกครั้ง

ไม่มีการรายงานฯ	คะแนน 0
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คะแนน

2

คะแนน

2

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

คะแนน

1

คะแนน

1

3.2.3 แผนด�ำเนินงำนประจ�ำปี 

มีแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	โดยมีการวิเคราะห์	SWOT	 คณะท�างานบริหารฯ	ร่วมกัน

จัดท�าแผนการด�าเนินงาน 

ประจ�าปีของศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 

ภาคประชาชน	เก็บไว้ในแฟ้ม

เอกสารประจ�าศูนย์ฯ
มีแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	โดยไม่มีการวิเคราะห์	SWOT	

ไม่มีแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	คะแนน 0	

3.2.4 แผนกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม
และก�ำกับกำรด�ำเนินงำนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 

คะแนน

2

มีแผนการขอรับและได้รับการสนับสนุน	 	

ตัวอย่ำง

คณะท�างานบริหารฯ	 ร่วมกันจัดท�าแผน

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ�าปี

ของ	ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	ภาคประชาชน	

และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 เช่น	กองทุนยุติธรรม	 เก็บไว้ใน

แฟ้มเอกสารคะแนน

1

มีแผนการขอรับแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน	

ไม่มีแผนการขอรับการสนับสนุน	คะแนน 0	

3.2.5 มีกำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำนและกำรใช้จำ่ยงบประมำณเก็บไว้ประจ�ำศูนย์ฯ 

มีสรุปผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง คณะท�างานบริหารฯ	ร่วมกัน

สรุปผลการด�าเนินงานและการ

ใช้จ่ายงบประมาณ	 เก็บไว้ใน

แฟ้มเอกสาร

มีสรุปผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่ครบถ้วน

ไม่มีสรุปผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	คะแนน 0	
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3.3กำรมีส่วนร่วม

3.3.1 มีกำรเข้ำโครงกำร/กิจกรรม ร่วมกับส�ำนักงำนยุติธรรม หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม

คะแนน

2

คะแนน

1

มร่ีวมกบัยตุธิรรมจังหวดัหรือหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมากกว่า	1	ครัง้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 

ภาคประชาชน	ร่วมกบัส�านกังาน 

ยุติธรรมจังหวัด	 หรือหน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องกบัการอ�านวย

ความยตุธิรรม	ด�าเนนิการจดั

กิจกรรมต่าง	ๆในชุมชน	เก็บ

ไว้ในแฟ้มเอกสาร	เช่น

	 -	การขออนุมัติจัดกิจกรรม

	 -	หนังสือเชิญเข้าร่วมจัด 

	 	 กิจกรรม

	 -	ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

ตัวอย่ำง

มีร่วมกับยุติธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	ครั้ง	

ไม่มีการขับเคลื่อนร่วมกับยุติธรรมจังหวัด

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คะแนน 0	

3.3.2 กำรท�ำกิจกรรมร่วมกับอำสำสมัครเครือข่ำยกระทรวงยุติธรรมในพ้ืนที่ 

คะแนน

2

คะแนน

1

มีร่วมกันมากกว่า	1	ครั้ง	 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	ร่วมกับเครือข่ายหรือ

อาสาสมัครอื่น	ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	ในชุมชน	เก็บไว้

ในแฟ้มเอกสารประจ�าศูนย์ฯ	เช่น

	 -	การขออนุมัติจัดกิจกรรม

	 -	หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม

	 -	ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

ตัวอย่ำง

มีร่วมกัน	1	ครั้ง	

ไม่มีกิจกรรมร่วมกับ

อาสาสมัครในพื้นที่	คะแนน 0	
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คะแนน

2

คะแนน

2

คะแนน

1

คะแนน

1

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

ตัวอยำ่ง

ด้ำนที่ 4 งำนบริกำร
4.1 กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

4.1.1 กำรจัดกระบวนกำรไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จภำยในก�ำหนด (ตำมมำตรฐำนขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน) 

มีการจัดกระบวนการฯตามขั้นตอนเสร็จภายในก�าหนด	

ด�าเนินการจัดกระบวนการ		 

ไกล่เกล่ียข้อพพิาทตามทีคู่ก่รณร้ีองขอ 

โดยด�าเนินการแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ภาคประชาชน

มีการจัดกระบวนการฯ	ตามขั้นตอนไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนด	

มีการจัดกระบวนการฯไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�าหนด	คะแนน 0	

ตัวอยำ่ง

4.1.2 ควำมขัดแย้งยุติได ้

ความขัดแย้งยุติได้ร้อยละ	80	ขึ้นไป	ไม่ว่าผลจะส�าเร็จหรือไม่	 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 
ภาคประชาชน	สามารถจัดการ
ความขัดแย้งให้ยุติได	้ร้อยละ	
80	ของจ�านวนข้อพพิาททีย่ืน่

ขอรับการไกล่เกลี่ย

ความขัดแย้งยุติได้ร้อยละ	50	–	79	ไม่ว่าผลจะส�าเร็จหรือไม่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 

ภาคประชาชน	สามารถจัดการ

ความขัดแย้งให้ยุติได	้ร้อยละ	

50	–	79	ของจ�านวนข้อพพิาท

ที่ยื่นขอรับการไกล่เกลี่ย

ความขัดแย้งยุติได้ต�่ากว่าร้อยละ	50	ไม่ว่าผลจะส�าเร็จหรือไม	่คะแนน 0	

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ภาคประชาชน	สามารถจัดการความขัดแย้ง

ให้ยุติได้	ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของจ�านวนข้อพิพาทที่ยื่นขอรับการไกล่เกลี่ย
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4.1.3 มีกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำทด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 2562 

คะแนน

2

คะแนน

1

การจัดท�าบันทึกข้อตกลงฯ	เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	90		

ตัวอย่ำง

ตัวอยำ่ง

ตัวอย่ำง

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 

ภาคประชาชน	 จัดท�าบันทึก

ข้อตกลงฯ	เป็นไปตามมาตรฐาน	

ร้อยละ	 90	 ของจ�านวนข้อ

พพิาทท่ีย่ืนขอรบัการไกล่เกล่ีย

การจดัท�าบนัทกึข้อตกลงฯ	เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	50	–	89	 ศูนย ์ไกล ่เกลี่ยข ้อพิพาท	 
ภาคประชาชน	 จดัท�าบันทกึ
ข้อตกลงฯ	เป็นไปตามมาตรฐาน	
ร้อยละ	50	–	89	ของจ�านวน
ข้อพิพาทที่ยื่นขอรับการ 

ไกล่เกลี่ย
การจัดท�าบันทึกข้อตกลงฯ	เป็นไปตามมาตรฐาน	ต�่ากว่าร้อยละ	50	คะแนน 0

ตัวอย่าง

ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท	 ภาคประชาชน	 จัดท�าบันทึกข้อตกลงฯ	 เป็นไปตาม

มาตรฐาน	ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของจ�านวนข้อพิพาทที่ยื่นขอรับการไกล่เกลี่ย

4.2 กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมและลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึง
ควำมยุติธรรมของประชำชน

4.2.1 กำรจดักจิกรรมใหค้วำมรูท้ำงกฎหมำย กำรเฝ้ำระวงัและป้องกนัปัญหำตำมงบประมำณ
ที่ได้รับกำรอุดหนุนเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
ภำคประชำชน 

คะแนน

2

คะแนน

1

มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกันฯมากกว่า	1	ครั้ง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 

ด�าเนินการขบัเคลื่อนกิจกรรม/โครงการให้

ความรู้ทางกฎหมายตามงบประมาณที่ได้

รับการอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินการจากกรมคุ้มครองสิทธิและ 

เสรภีาพ	และกองทนุยุติธรรม	เก็บไว้ในแฟ้ม

เอกสารประจ�าศูนย์ฯ	เช่น

	 -	การขออนุมัติจัดกิจกรรม

	 -	หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม

	 -	ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกันฯ	1	ครั้ง	

ไม่มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกัน	คะแนน 0	

ตัวอยำ่ง
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ตัวอย่ำง

4.2.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลขำ่วสำรให้ส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไปทรำบ 

คะแนน

2

คะแนน

2

คะแนน

1

คะแนน

1

มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วไปมากกว่า	1	ช่องทาง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 

ภาคประชาชน	ประชาสมัพันธ์

บทบาทภารกิจของศูนย์ฯ 

ให้ประชาชนรับทราบผ่าน 

ช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	หอกระจาย

ข่าว	เสียงตามสายวทิยชุมุชน	

จัดนิทรรศการ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วไป	1	ช่องทาง	

ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วไป	คะแนน 0	

4.3 มำตรฐำนกำรให้บริกำร

4.3.1 กำรจัดเก็บข้อมูลประชำชนผู้มำรับบริกำรและกำรจัดหมวดหมู่แฟม้เอกสำรของ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 

มีการจัดเก็บข้อมูลประชาชน	ผู้มารับบริการทุกงานบริการ

ตัวอยำ่ง

ต้องจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้มารับบริการ	เก็บไว้ในแฟ้มเอกสารประจ�าศูนย์ฯ	เช่น

1)	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562

2)	พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	2558

3)	พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทน	และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544

4)	พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.	2546

5)	การชี้ช่องบอกทางแก่ประชาชนในการขอรับบริการตามบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

มีการจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้มารับบริการบางงานบริการ

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้มารับบริการ	คะแนน 0	
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4.3.2 มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือเอกสำรเผยแพร่งำนบริกำร 

คะแนน

2

คะแนน

2

คะแนน

1

คะแนน

1

ตัวอยำ่ง

ตัวอยำ่ง

มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารเผยแพร่ทุกงานบริการ

มีคู่มือการปฏิบัติงาน	หรือเอกสารเผยแพร่งานบริการ

มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารเผยแพร่บางงานบริการ	

ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารเผยแพร	่คะแนน 0 

4.3.3 มีผังขั้นตอนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทแสดงแก่ผู้รับบริกำร 

มีผังขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแสดงทุกงานบริการ	

ติดประกาศผังขั้นตอน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	เพื่อแสดงแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน

มีผังขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแสดงบางงานบริการ	

ไม่มีผังขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแสดง	คะแนน 0
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คะแนน

2

คะแนน

1

4.3.4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

คะแนน

2

คะแนน

1

มีการประเมินความพึงพอใจทุกงานบริการ	

ตัวอยำ่ง

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	

ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ฯ

มีการประเมินความพึงพอใจบางงานบริการ 

ไม่มีการประเมินความพึงพอใจ	คะแนน 0 

4.3.5 มีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง	 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 

ภาคประชาชน	มกีารรบัฟังและ

จัดการข้อร้องเรียนการให้

บรกิารแก่ประชาชนของศนูย์ฯ	

ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	เช่น	ทาง

กลุ่มไลน์,	 Facebook	 Fan	

Page,	กล่องรบัเรือ่งร้องเรยีน

ตัวอย่ำง

มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน	1	ช่องทาง

ไม่มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน	คะแนน 0
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4.3.6 มีกำรวัดควำมพึงพอใจของคู่กรณีในกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำท 

คะแนน

2

คะแนน

1

ตัวอย่ำง

คู่กรณีมีความพึงพอใจร้อยละ	90		 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	

ประเมนิความพงึพอใจของคูก่รณใีนการจดั

ท�าบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท

คู่กรณีมีความพึงพอใจร้อยละ	50	–	89	

คู่กรณีมีความพึงพอใจต�า่กว่าร้อยละ	50	คะแนน 0

สูตรการค�านวณ 

	 ให้ค�านวณจากแต่ละด้าน	 โดยน�าค่าคะแนนที่ได้คูณด้วยค่าถ่วงน�้าหนักหารด้วยค่าคะแนนเต็ม	 แล้วน�าค่าคะแนน

ที่ได้ในแต่ละด้านมาบวกรวมกัน	ดังนี	้

 ค่าคะแนนที่ได	้x	ค่าถ่วงน�้าหนัก	 	 เช่น	ด้านที่	1	ได้	8	คะแนน	คือ	8	x	10 = 8   

	ค่าคะแนนเต็มในแต่ละด้าน	 	 	 	 	 	 	10

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1.	พิจารณาจากผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา	โดยน�าคะแนนที่ได้มาถ่วงน�้าหนักเป็็นรายข้้อ

2.	ค่าคะแนนที่ได้เมื่อถ่วงน�้าหนักตามเกณฑ์ข้อ	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�า่กว่าร้อยละ	50
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ที่  ศกช. .........../............     
  
                   

 

                                   วัน  เดือน  ปี      

เรื่อง   สอบถามความสมัครใจเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 

เรียน   นาย/นาง/นางสาว.................................................... 
 
  ด้วยนาย/นาง/นางสาว.......................................................คู่กรณี (ผูร้้อง) อยูบ่้านเลขที่........... 
หมู่ที่..............ต าบล....................................อ าเภอ......................................จังหวัด.............. ..............ได้ย่ืนค าร้อง 
มาที่....(ช่ือศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน).....ขอให้ไกล่เกลี่ยระงบัข้อพิพาทเรื่อง.....................................
โดยมีท่านเป็นคู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่ง 
 

  ในการนี้...........(ช่ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)..............ขอสอบถามความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากท่าน หากท่านสมัครใจเข้าร่วมไกล่เกลี่ย โปรดแจ้งกลับมายัง.........................
(ช่ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)........ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการ
ใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อ...............(ช่ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน).................... 
โทรศัพท์หมายเลข.......................... โทรสาร....................................... 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(                                  ) 
ประธานคณะท างาน 

 
 

(ช่ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน) 
โทรศัพท์ ......................................................... 
โทรสาร .......................................................... 
 
 

ตัวอย่างหนังสือสอบถามความสมัครใจคู่กรณี 

(ช่ือศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน) 
ที่อยู่..............................ต าบล............................... 
อ าเภอ...........................จงัหวัด............................. 
รหสัไปรษณีย์......................................................... 
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แบบเลือกผู้ไกล่เกลี่ย 
        ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน .......................................................................... 

 
                                                           ค าร้องเลขที่   ………../25……….. 

                   วันที่ ….… เดือน ………………… พ.ศ. …………… 
  ข้าพเจ้า…………………………..………………………....…………. ในฐานะ .......……............................. 

และข้าพเจ้า................................................................................................  ในฐานะ...........................................  

ขอเลือกผู้ไกล่เกลี่ยจากบญัชีผู้ไกล่เกลี่ย ดังมรีายช่ือตามล าดับดังต่อไปนี ้

1. …………………………………………………….……...………….............................................  

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

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

เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเรื่องนี้ และตกลงให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสอบถาม 
ความยินยอมของผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ร่วมกันแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป 
  
                               ลงช่ือ ………………..……………….………………… คู่กรณี (ผูร้้อง) 

           (…………………………………………….) 
 ลงช่ือ ………………..…………..………………………คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง  

           (…………………..………………………….) 
 ลงช่ือ ………………………….....……………………… คณะท างาน 
              (……………………………………………….) 
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ที่  ศกช............/............       
                   

 

                                   วัน  เดือน  ปี      

เรื่อง   แจ้งความประสงค์การขอด าเนินการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เรียน   ..................................................................... (หัวหน้าหน่วยงาน ศาล อัยการ ต ารวจ) 
 
  ด้วยนาย/นาง/นางสาว.......................................................คู่กรณี (ผูร้้อง) อยูบ่้านเลขที่…........  
หมู่ที่..............ต าบล....................................อ าเภอ......................................จังหวัด.............. ..............ได้ย่ืนค าร้อง 
มาที่.....(ช่ือศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)....ขอให้ไกล่เกลี่ยระงบัข้อพิพาทเรื่อง.................................... 
โดยมีนาย/นาง/นางสาว....................................................คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง อยูบ่้านเลขที่...............หมู่ที่..........  
ต าบล....................................อ าเภอ......................................จังหวัด....................................................เป็นคู่กรณี  
 

  ในการนี้...........(ช่ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน).......ขอเรียนว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่าย  
(ผู้ร้องและอีกฝ่ายหนึ่ง) มีความประสงค์จะให้..........(ช่ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)….... ด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เป็นประการใด...........(ช่ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน).......จะด าเนินการแจ้งผลการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทกลับไปยัง...............(หัวหน้าหน่วยงาน ศาล อัยการ ต ารวจ).......................ต่อไป  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(                                  ) 
ประธานคณะท างาน 

 
 

(ช่ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน) 
โทรศัพท์ ......................................................... 
โทรสาร .......................................................... 

ตัวอย่างหนังสือแจง้หน่วยงาน 

(ช่ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน) 
ที่อยู่.................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
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                 หนงัสือแต่งตั้งผู้ไกลเ่กลี่ย        ค ำร้องเลขที ่  ………../25………... 
        
             วันที่ ….…… เดือน …………………… พ.ศ. …………… 

        ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน................................................... 
  ……………………………………………………………………………….……..…คู่กรณี (ผู้ร้อง) 

ระหว่ำง 

  ……………………………………………………..………………………………….คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึง่  
  ข้ำพเจ้ำ……………………………..……………………………….………. ในฐำนะ .................................. 

และข้ำพเจ้ำ.......................................................................................................ในฐำนะ...................................  

ขอแต่งตั้ง ………………………………….…….…………… อยู่บ้ำนเลขที่ ……………ถนน ………………………………….…… 
แขวง/ต ำบล …………………………..………. เขต/อ ำเภอ ………………....….……..…….จังหวัด ………..………..………… 
รหสัไปรษณีย์......................... สัญชำติ …..…….……… อำชีพ …………….……………และ ..................................... 
อยู่บ้ำนเลขที่ ………….……ถนน …………………………………….….…… แขวง/ต ำบล ………………………………..………. 
เขต/อ ำเภอ ……………...….…………….จังหวัด ………………..………รหสัไปรษณีย์....................... สัญชำติ …..……… 
อำชีพ …………….…………………… 

เป็นผู้ไกลเ่กลี่ยข้อพิพำทในเรื่องนี ้
 ลงช่ือ ………………..……………….………………… คู่กรณี (ผูร้้อง) 

           (…………………………………………….) 
 ลงช่ือ ………………..…………..……………………… คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่ง 

           (…………………..………………………….) 
 ลงช่ือ ………………………….....……………………… ผู้ไกลเ่กลี่ย 
              (……………………………………………….) 
                               ลงช่ือ ………………………….....……………………… ผู้ไกลเ่กลี่ย 
              (……………………………………………….) 

ลงช่ือ ………………………..…..……………………… ประธำนคณะท ำงำน 
                       (…………………………………………….) 

ตัวอย่ำงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 
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ศูนย์ไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทภาคประชาชน................................................. 
แบบแสดงความสมัครใจเข้าร่วม/ยินยอมเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 

วันท่ี........เดือน....................... พ.ศ. ................. 

 ข้อพิพาทค าร้องท่ี.........../......... 
...............................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง) 
 

         ..............................................................................คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง 

 1. ผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย      คู่กรณี (ผู้ร้อง)      คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง       ผู้ไกล่เกลี่ย     
    อื่นๆ..................... 

 2. ผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยทุกคนตกลงให้น าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
โดยสมัครใจและผู้ไกล่เกลี่ยท่ีได้รับแต่งต้ังยินยอมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีข้อพิพาทน้ี 
 3. ผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยทุกคนตกลงปฏิบัติตามข้ันตอนว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และตกลงท่ีจะรักษาความลับของข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยในวันน้ี 
    

   ลงช่ือ ....................................... คู่กรณี (ผู้ร้อง)   
                                  (.......................................) 
 

   ลงช่ือ ........................................ คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง  
          (........................................) 
 
 

                            ลงช่ือ ........................................ ผู้ไกล่เกลี่ย 
          (........................................) 
 

   ลงช่ือ ........................................ คณะท างาน 
          (........................................) 
 

                         ลงช่ือ ......................................... ประธานคณะท างาน 
         (..........................................) 

     
     

 ระหว่าง 
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...(ชื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)... 

รายงานการประชุมไกล่เกลีย่ข้อพิพาท ครั้งท่ี............... 
วันที่........เดือน....................... พ.ศ. ................. 

 ค ำร้องเลขที่............../............ 
...........................................................................................คูก่รณี (ผู้ร้อง) 

 

         ...........................................................................................คู่กรณีอกีฝ่ำยหนึ่ง 

 
นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพำท วันที่............................................. 
เริ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพำทตั้งแตเ่วลำ.............................. น. จนถึง ............................ น. 
ผู้เข้ำร่วมประชุม.......................................................................................................... คู่กรณี (ผู้ร้อง) 
                    ........................................................................................................ .คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึง่  
 
สรุปผลการไกล่เกลีย่ 
    คู่กรณีตกลงนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพำทอีกครั้ง ในวันที่.....................................เวลำ............................ น. 
    ตกลงกันได้และจะน ำข้อตกลงระงับข้อพิพำทเพื่อบงัคับตำมข้อตกลงระงบัข้อพพิำท หำกคู่กรณีอีกฝ่ำยไม่ปฏิบัติ     
    ตำมข้อตกลงระงับข้อพิพำท โดยต้องกระท ำภำยใน 3 ปี นับแต่วันที่อำจบังคับตำมข้อตกลงระงับข้อพิพำท 
    ตกลงกันไม่ได้ 
    อื่นๆ........................................................................................................................ ........ 
 
 
   ลงช่ือ .......................................... ผู้ไกล่เกลี่ย 
          (..........................................) 
 
   ลงช่ือ .......................................... คณะท ำงำน  
          (..........................................) 
 
 
 

 ระหว่ำง 
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การไกล่เกลี่ยส าเร็จ 

รายงานการไกลเ่กลี่ย                                                    

                                                หมายเลขค าขอที่............../............... 

หมายเลขบันทึกเลขที่............./.............. 
 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน......................................... 

วันที่  ..............  เดือน ........................ พุทธศักราช ............. 

ความอาญา (หรือแพ่ง) 
.........................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง) 
 

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

ผู้ไกลเ่กลี่ยออกนัง่ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท ................. นาฬิกา 

 นัดไกล่เกลี่ยวันน้ี ผู้รอ้ง /ผูร้ับมอบอ านาจ  /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /.                                   . 
มาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพพิาทวันน้ี  

 ผู้ไกลเ่กลี่ยได้เจรจาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว คดีสามารถตกลงกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 รายงานการไกลเ่กลี่ยฉบับนี้ได้อ่านให้กับคู่กรณีฟังและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความสมัครใจ
ของคู่กรณี โดยไม่มฝี่ายใดโต้แย้ง จึงให้คู่กรณีทัง้สองฝ่ายลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

   

 

ลงช่ือ ............................... ผู้ไกล่เกลี่ย บันทกึ/อ่าน   ลงช่ือ ...................................... ผู้ไกลเ่กลี่ย 

       ( ............................... )             ( ............................... )  

 ลงช่ือ ............................... คู่กรณี (ผู้ร้อง)             ลงช่ือ ..................................... คู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่ง             
       ( ............................... )                  ( ................................ ) 
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การไกล่เกลี่ยไมส่ าเร็จ 

รายงานการไกลเ่กลี่ย                                                    

                                                หมายเลขค าขอที่............../............... 

หมายเลขบันทึกเลขที่............./.............. 
 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน......................................... 

วันที่  ..............  เดือน ........................ พุทธศักราช ............. 

ความอาญา (หรือแพ่ง) 
.........................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง) 

 

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

ผู้ไกลเ่กลี่ยออกนัง่ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท ................. นาฬิกา 

 นัดไกล่เกลี่ยวันน้ี ผู้รอ้ง /ผูร้ับมอบอ านาจ  /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /.                                       . 
มาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพพิาทวันน้ี 

 ผู้ไกล่เกลี่ยได้เจรจาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงขอยกเลิกการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท บันทึกรายงานฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

 รายงานการไกล่เกลี่ยฉบับนี้ได้อ่านให้กับคู่กรณีฟังและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความสมัครใจ
ของคู่กรณี โดยไม่มีฝ่ายใดโต้แย้ง จึงให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

   

 

ลงช่ือ ............................... ผู้ไกล่เกลี่ย บันทกึ/อ่าน   ลงช่ือ ...................................... ผูไ้กลเ่กลีย่ 

       ( ............................... )             ( ............................... )  

 ลงช่ือ ............................... คู่กรณี (ผู้ร้อง)             ลงช่ือ ...................................... คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง  

       ( ............................... )                  ( ................................ ) 
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การเลื่อนการไกล่เกลี่ย 

รายงานการไกลเ่กลี่ย                                                    

                                                หมายเลขค าขอที่............../............. 

หมายเลขบันทึกเลขที่............./............. 
 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน......................................... 

วันที่  ..............  เดือน ........................ พุทธศักราช ............. 

ความอาญา (แพ่ง) 
.........................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง) 

 

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

ผู้ไกลเ่กลี่ยออกนัง่ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท เวลา ............. นาฬิกา 

 นัดไกล่เกลี่ยวันน้ี ผู้รอ้ง /ผูร้ับมอบอ านาจ  /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /             .                          .                              
มาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพพิาทวันน้ี 

 ผู้ร้อง /ผู้รับมอบอ านาจ  /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /              แถลงร่วมกันว่า วันน้ีคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ติดภารกิจส าคัญ ท าให้ไม่สามารถมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวันนี้ได้ แต่คู่ความทั้งสองฝ่ายประสงค์เจรจาเพื่อยุติ  
ข้อพิพาทคดีนี้ จึงขอเลื่อนการไกล่เกลี่ยออกไปสักนัด 

 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีทางตกลงกันได้ หากตกลงกันได้จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
เห็นควรเลื่อนการไกล่เกลี่ยไปในวันที่.........เดือน.........พ.ศ............... 

 โดยให้คู่กรณีทัง้สองฝ่ายลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐาน/อ่านแล้ว 

 

 

ลงช่ือ ...................................... ผู้ไกล่เกลี่ย บันทึก/อ่าน ลงช่ือ ...................................... ผู้ไกล่เกลี่ย 

       ( .................................... )          ( .................................... )  

 ลงช่ือ ...................................... คู่กรณี (ผู้รอ้ง)  ลงช่ือ ...................................... คู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่ง 

       ( .................................... )              ( .................................... ) 
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การเลื่อนการไกล่เกลี่ยไปปฏิบัติตามเงื่อนไข 

รายงานการไกลเ่กลี่ย                                                    

                                                หมายเลขค าขอที่............../๒๕๖๓ 

หมายเลขบันทึกเลขที่............./256๓ 

 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน......................................... 

วันที่  ..............  เดือน ........................ พุทธศักราช ............. 

ความอาญา (แพ่ง) 
.........................................................................คู่กรณี (ผู้ร้อง) 

 

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

ผู้ไกลเ่กลี่ยออกนัง่ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท เวลา ............  นาฬิกา 

 นัดไกล่เกลี่ยวันน้ี ผู้รอ้ง /ผูร้ับมอบอ านาจ  /คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง /                                    .                                
แถลงร่วมกันว่า มาเจรจาไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทวันน้ี   

 ผู้ไกลเ่กลี่ยได้เจรจาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว คดีมีทางตกลงกันได้โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

 ๑. ........................................................................................................................................... ...... 

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

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

 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีสามารถตกลงกันได้แล้ว เพื่อให้โอกาสคู่กรณีไปปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ 
ตกลงไว้ ให้เลื่อนการไกลเ่กลี่ยไปในวันที่ ..............เดือน ............ พศ. ................. เวลา ............... นาฬิกา 

 รายงานการไกลเ่กลี่ยฉบับนี้ได้อ่านให้กับคู่กรณีฟังและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความสมัครใจ
ของคู่กรณีโดยไม่มฝี่ายใดโต้แย้ง 

 โดยให้คู่กรณีทัง้สองฝ่ายลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐาน/อ่านแล้ว 

 

ลงช่ือ ...................................... ผู้ไกล่เกลี่ย บันทึก/อ่าน ลงช่ือ ...................................... ผู้ไกล่เกลี่ย 

       ( .................................... )          ( .................................... )  

ลงช่ือ ...................................... คู่กรณี (ผู้ร้อง)  ลงช่ือ ...................................... คู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่ง 

       ( .................................... )              ( .................................... ) 
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 บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท

	 ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	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...

๒๕๖๒

ค/20

199
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	 อนึ่ง	ในการทำาบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ผู้ร้องและคู่กรณีได้ทำาบันทึกข้อตกลงกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย

ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 หลอกลวง	 หรือให้สัญญาอย่างใด	 ๆ	 และในการทำาบันทึกข้อตกลงครั้งน้ีไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยท่านใด

เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด

	 บันทึกข้อตกลงนี้ทำาขึ้นสามฉบับ	 มีข้อความถูกต้องตรงกัน	 ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความ

โดยตลอดดีแล้ว	 เห็นว่าตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย	 จึงได้ลงลายมือชื่อ	 และประทับตรา	 (ถ้ามี)	 ต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ย

และพยานไว้เป็นสำาคัญ	และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับรวมถึงหน่วยงานซึ่งดำาเนินการไกล่เกลี่ย/ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน

	 หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	 คู่กรณีมีสิทธิที่จะนำาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปยื่น

คำาร้องขอต่อศาล	 เพ่ือให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท	 ซ่ึงต้องกระทำาภายในกำาหนด	 3	 ปี	 นับแต่วันที่อาจบังคับตาม

ข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้	 ถ้าไม่ร้องขอภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด	 ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นเป็นอันระงับไป

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

	 	 (.................................................)		 	 (.................................................)

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

	 	 (.................................................)		 	 (.................................................)

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

	 	 (.................................................)

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

	 	 (.................................................)		 	 (.................................................)

	 (ลงชื่อ)	....................................................	ผู้จดบันทึก

	 	 (.................................................)
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ที่	 ยธ	๐๔๐๓	(เลขทะเบยีน)/

ตัวอย่าง	 การก�าหนดเลขประจ�าตัวของเจ้าของเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	

													ต�าบลบ้านเก่า	อ�าเภอเมืองกาญจนบุร	ีก�าหนดได้	คือ	ยธ	๐๔๐๓	(กจ	๐๑๑๓๐๑)	
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แบบค ำร้อง                                                                 ค ำร้องเลขที่ ............./..................... 

            ขอคัดค้ำนผู้ไกล่เกลี่ย                           ข้อพิพำทเรื่อง.................................................................                                
ขอตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ย                                        

          ผู้ไกล่เกลี่ยขอยุติหน้ำท่ี                   เขียนที่........................................................................... 
       คู่กรณีขอถอนตัว                                    วันที่.............เดอืน........................พ.ศ. ..................... 

 
                              ....................................................................................................คู่กรณี /(ผูร้้อง)             

       ......................................................................................................คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึง่                      

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

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

                             ......................................................................................................ผู้ไกล่เกลี่ย 
 
เรียน.................................................(ประธำนคณะท ำงำนบริหำรประจ ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน) 
ข้ำพเจ้ำช่ือ..............................................สกลุ.........................................เกี่ยวข้องเป็น........................................ 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่............................................อำยุ...............ปี สญัชำติ...................................... 
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนเลขที.่...............ตรอก/ซอย...................................ถนน................................................... 
ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต..................................จงัหวัด................................................... 
รหสัไปรษณีย์......................................โทรศัพท์..........................................ID:Line............................................. 
มีควำมประสงค์         ขอคัดค้ำนผู้ไกล่เกลี่ย      ขอตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ย        ขอยุติหน้ำที่ผู้ไกล่เกลี่ย  
    คู่กรณีขอถอนตัว                                                                                                        
โดยมีเหตผุลดังต่อไปนี.้....................................................................................... ................................................... 
....................................................................................................................................................... ........................            
............................................................................................... ................................................................................ 

       (.................................................................) 
             (ผู้ร้อง) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ควำมเห็น/ค ำสัง่ของประธำนคณะท ำงำนบรหิำรประจ ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................  

                                                       
                                           (.................................................................) 

                      ประธำนคณะท ำงำน 
 
 

 ระหว่ำง 
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ความผิดอันยอมความได้  ท่ีสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๓๕)  

ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ได้บัญญัติไว้เป็นความผิดอันยอมความได้ มีดังนี้

(๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้า

ม.๒๗๒ ฐานเอาชื่อหรือย่ีห้อในทางการค้าของผู้อ่ืนมาใช้

                             (๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ม. ๒๗๖ วรรคแรก ข่มขืนกระช�าเรา (ซึ่งเป็นการกระท�าระหว่างคู ่สมรส  

ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก�านัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย)

ม. ๒๗๘ วรรคแรก (ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก�านัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�า 

รบัอนัตรายสาหสัหรอืถงึแก่ความตาย หรอืมไิด้เป็นการกระท�าแก่บุคคลดงัระบุไว้ในมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๕/๒)

ม. ๒๗๘ วรรคสอง (ซึ่งเป็นการกระท�าระหว่างคู่สมรส ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก�านัล  

หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย)

ม. ๒๘๓ ทวิ วรรคแรก พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร (เฉพาะกรณีที่กระท�าแก่บุคคล

อายุเกิน สิบห้าปี)

ม. ๒๘๓ ทวิ วรรคสาม ซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารตาม ม. ๒๘๓ 

ทวิ วรรคแรก (เฉพาะกรณีที่กระท�าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี)

ม. ๒๘๔ พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร

(๒) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

ม.๓๐๙ วรรคแรก ฐานท�าให้เสื่อมเสียเสรีภาพ

(๓) ความผิดต่อเสรีภาพ

ม.๓๑๐ วรรคแรก ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น

ม.๓๑๑ วรรคแรก ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นโดยประมาท

(๔) ความผิดฐานเปิดเผยความลับ

ม.๓๒๒ ฐานเปิดเผยความลับในจดหมาย โทรเลขหรือเอกสาร

ม.๓๒๓ ฐานเปิดเผยความลับของผู้อื่นที่รู้มาโดยหน้าที่

ม.๓๒๔ ฐานเปิดเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์

(๕) ความผิดฐานหมิ่นประมาท

ม.๓๒๖ ฐานหมิ่นประมาทคนเป็น

ม.๓๒๗ ฐานหมิ่นประมาทคนตาย

ม.๓๒๘ ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

(๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้า

(๓) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

(๔) ความผิดต่อเสรีภาพ

(๕) ความผิดฐานเปิดเผยความลับ

(๖) ความผิดฐานหมิ่นประมาท
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(๖) ความผิดฐานฉ้อโกง

ม.๓๔๑ ฐานฉ้อโกงธรรมดา

ม.๓๔๒ ฐานฉ้อโกงประกอบด้วยเหตุพิเศษ

ม.๓๔๔ ฐานฉ้อโกงแรงงานให้ไปท�างาน

ม.๓๔๕ ฐานสั่งซื้ออาหารหรือเข้าอยู่ในโรงแรมโดยไม่มีเงิน

ม.๓๔๖ ฐานชักจูงให้เด็กเบาปัญญาขายของโดยเสียเปรียบ

ม.๓๔๗ ฐานฉ้อโกงในเรื่องประกันวินาศภัย

ม.๓๔๙ ฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ผู้รับจ�าน�า

ม.๓๕๐ ฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ธรรมดา

(๗) ความผิดฐานยักยอก

ม.๓๕๒ ฐานยักยอกทรัพย์ธรรมดา

ม.๓๕๓ ฐานยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์แทนเขา

ม.๓๕๔ ฐานยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์ตามค�าสั่งศาล

ม.๓๕๕ ฐานยักยอกทรัพย์เก็บตก

(๘) ความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์

ม.๓๕๘ ฐานท�าให้เสียทรัพย์ธรรมดา

ม.๓๕๙ ฐานท�าให้เสียทรัพย์ชนิดพิเศษ

(๙) ความผิดฐานบุกรุก

ม.๓๖๒ ฐานบุกรุกธรรมดา

ม.๓๖๓ ฐานบุกรุกโดยย้ายเครื่องหมายอสังหาริมทรัพย์

ม.๓๖๔ ฐานเข้าไปซ่อนตัวในเคหะหรืออาคารของผู้อื่น

นอกจากความผิดอันยอมความได้ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีความผิดอันยอม ความได้ตามประมวล

กฎหมายอาญาซึ่งมีที่มาจากความผิดต่อแผ่นดิน แต่มีข้อยกเว้นให้ความผิดต่อแผ่นดินดังกล่าวเป็นความผิด

อันยอมความได้ อันเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท�าความผิดเป็นญาติกันตามมาตรา ๗๑ 

วรรคสอง ซ่ึงก�าหนดให้ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ (ลักทรัพย์ธรรมดา) มาตรา ๓๓๕ (ลักทรัพย์

ประกอบด้วยเหตุพิเศษ (เหตุฉกรรจ์) ) มาตรา ๓๓๖ วรรคแรก (วิ่งราวทรัพย์ธรรมดา) และมาตรา ๓๔๑ ถึง

มาตรา ๓๖๔ น้ัน ถ้าเป็นการกระท�าที่สามีกระท�าต่อภริยาหรือภริยากระท�าต่อสามีผู้กระท�าไม่ต้องรับโทษ

ความผิดดังระบุมานี้ ถ้าเป็นการกระท�าที่ผู้บุพการีกระท�าต่อผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดาน กระท�าต่อผู้บุพการี

หรือพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน กระท�าต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้

ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่า ที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิด

นั้นเพียงใดก็ได้

(๙) ความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์

(๑๐) ความผิดฐานบุกรุก

(๗) ความผิดฐานฉ้อโกง

(๘) ความผิดฐานยักยอก
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ส่วนความผิดอันยอมความได้ตามกฎหมายอื่น ได้แก่ 

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๒๑ ความผดิฐานละเมดิงานอนัมลีขิสทิธิ ์เป็นความผดิอนัยอมความได้

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ฐานออกเช็คโดยเจตนา

ที่จะไม่ให้มีการใช้เงิน (มาตรา 4)

พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฐานน�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์

ซึง่ข้อมลูท่ีปรากฏเป็นภาพโดยประการทีน่่าจะท�าให้ผูอ้ืน่เสยีชือ่เสยีง ถกูดหูมิน่ เกลยีดชงั หรอืได้รบัความอบัอาย (มาตรา ๑๖) 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ฐานกระท�า

ความรุนแรงในครอบครัว (มาตรา ๔) 

พระราชบญัญตัคิวามลบัทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ฐานเปิดเผยความลบัทางการค้าของผูอ้ืน่ (มาตรา ๓๓) 

พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ฐานโอน จ�านอง

หรือจ�าน�าทรัพย์ที่ได้กรรมสิทธิ์มาโดยใช้เงินกู้จากธนาคารและเอกสารระบุการห้ามไว้ (มาตรา ๓๒) 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฐานเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล (มาตรา ๗) 

ฐานใช้ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัยโดยไม่ได้รับความยินยอม (มาตรา ๙) เป็นต้น

ความผิดลหุโทษท่ีสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒   ดังน้ี

ความผิดลหุโทษ หมายความว่า ความผิดอาญาแผ่นดินที่เกิดจากการกระท�าผิดเล็กน้อย มีอัตราโทษจ�าคุก

ไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติไว้ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถน�าความผิดลหุโทษมาไกล่เกลี่ย

เพื่อระงับข้อพิพาททางอาญาได้ ตามมาตรา ๓๕ (๒) ได้แก่

(๑) ประมาทเป็นเหตใุห้บุคคลอ่ืนได้รบัอันตรายแก่กายและจติใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐

(๒) ท�าร้ายร่างกายผูอ้ืน่ไม่ถงึกบัเป็นเหตใุห้เกดิอนัตรายแก่กายและจติใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๙๑

(๓) ท�าให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๒

(๔) ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๓ 

(๕) ไล่ต้อนหรือท�าสัตว์เข้าสวนไร่นาของผู ้อื่นที่แต่งดินไว้ เพาะพันธุ ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ ์ 

หรือผลผลิตอยู่ ตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๔

(๖) ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าในสวนไร่นาของผู้อื่นที่แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์

หรือผลิตผลอยู่ ตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๕

(๗) กระท�าด้วยประการใดๆ อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่น หรือกระท�าให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย

หรือเดือดร้อนร�าคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗

(๘) ความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
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คูมือืปฏิบิัตัิงิานศูนูย ไกลเกลีย่ขอพิพิาทภาคประชาชน (ศกช.) ตามพระราชบัญั
ญ

ัตัิกิารไกลเกลี่ยขอพิิพาท พ.ศ. 2562

คูมืือปฏิิบััติิงาน
ศููนย ไกลเกล่ียขอพิิพาทภาคประชาชน (ศกช.) 
ตามพระราชบัญัญัตัิกิารไกลเกลีย่ขอพิพิาท พ.ศ. 2562

คูม่อืปฏบิตังิานศูนย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน (ศกช.)
ตามพระราชบัญญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
พ.ศ. 2562

พิมพ์ครั้งที่ 2 จ�านวน 600 เล่ม พ.ศ. 2563

จัดท�าและเรียบเรียง

ที่ปรึกษา

นายเรืองศักดิ์          สุวารี                อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ

นายเกิดโชค            เกษมวงศ์จิตร      รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ

นางนงภรณ์            รุ่งเพ็ชรวงศ์         ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

คณะผู้จัดท�า
ดร. ธปภัค               บูรณะสิงห์             ผู้อ�านวยการกองส่งเสริม

                                                     การระงับข้อพิพาท

นายภูชิชญ์               จารุวัฒน์              นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการพิเศษ

นายพีรภัทร              บุญรอด               นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยโทชีวีวัฒน์     หวานอารมย์          นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการ

นายธานัท                มิ่งทองค�า             นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นางสาวจิตรา            สรณสิริ              นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นางสาวศิวาพร          ศรียาคะบุตร          นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

ด�าเนินการออกแบบและพิมพ์

ส�านักงานกิจการยุติธรรม

อาคารรฐัประศาสนภกัด ีชัน้ 9 ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ  ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พิมพ์ที่

บริษัท รีปริ้น จ�ากัด
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ัตัิกิารไกลเกลี่ยขอพิิพาท พ.ศ. 2562

คูมืือปฏิิบััติิงาน
ศููนย ไกลเกล่ียขอพิิพาทภาคประชาชน (ศกช.) 
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป









 

พระราชบญัญัต ิ
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ให้ไว้ ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ กัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติให้กระทำได ้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  
เพื่อให้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญา
บางประเภทมีระบบ และมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 
ผู้ไกล่เกลี่ยและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพผู้ไกล่เกล่ีย 
และคุ ้มครองประโยชน์ของคู ่กรณีและบุคคลอื่นที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับข้อพิพาท ซึ ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี ้สอดคล้องกับเงื ่อนไขที ่บัญญัติไว้ในมาตรา   ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยนิยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 



หน้า ๒ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เร ียกว่า  “พระราชบัญญัติการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท 
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด  ๒  การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาททางแพ่ง  หมวด  ๓  
การไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาททางอาญา  หมวด  ๔  การไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาททางอาญาในชั้น  
การสอบสวน  และหมวด  ๕  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”  หมายความว่า  การดำเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจา 

ตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี ้ขาด  
ข้อพิพาท  ทั้งนี ้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดำเนินการในช้ันศาลและในชั้นการบังคับคดี 

“ผู้ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

“ข้อตกลงระงับข้อพิพาท”  หมายความว่า  ข้อตกลงที ่คู ่กรณีตกลงให้มีผลผูกพัน 
โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ  ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่  และให้คู่กรณี
แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ หน้าที่  หรือความรับผิดเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนั้น 

“หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐซึ่ง
ดำเนินการระงับขอ้พิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  สำนักงาน 
ศาลยุติธรรม  สำนักงานอัยการสูงสุด  หรือหน่วยงานอื ่นของรัฐตามท่ี ร ัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงยุติธรรมกำหนดในกฎกระทรวง 

“นายทะเบียน”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ ่งดำเนินการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 
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หนา้ ๓ 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของตน 

หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 
มาตรา ๕ ให ้หน ่วยงานของร ัฐท ี ่ประสงค ์จะดำเน ินการไกล ่ เกล ี ่ยข ้อพ ิพาท 

ตามพระราชบัญญัตินี ้ แจ้งให้กระทรวงยุติธรรมทราบด้วย 
มาตรา ๖ ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ ้นสุดลงโดยไม่เป็นผล  หากปรากฏว่า  

อายุความครบกำหนดไปแล้วในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจะครบกำหนดภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง  ให้อายุความขยายออกไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง 

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา  ๓๓  ให้นำความใน 
วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้นับระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งของศาลถึงที่สุด 

มาตรา ๗ ให้ประธานศาลฎีกา  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   และอัยการสูงสุด
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตน 

ให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อกำหนด  และนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
มีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ และให้อัยการสูงสุดมีอำนาจออกข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อกำหนด  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และข้อบังคับนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้

มาตรา ๘ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว  ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 

หน้า  3



หนา้ ๔ 

หมวด  ๑ 
ผู้ไกล่เกลีย่  

มาตรา ๙ บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน 
ให้นายทะเบียนมีอำนาจสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

ได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น 
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียน  การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การต่ออายุหนังสือ

รับรองการขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การแจ้งรายการในการย่ืน
คำขอขึ้นทะเบียน และแบบบัตรประจำตัวผู้ไกล่เกลี่ย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด 

การถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ย  การสิ้นสภาพของผู้ไกล่เกลี่ย  และการเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติ 
(๑)  ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนา  

การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง 
(๒)  เป็นผู ้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาท 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑)  เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนวิกลจริตหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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(๓)  เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้   และยังไม่พ้นห้าปี 
นับถึงวันยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

มาตรา ๑๑ ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่และอำนาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดแนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๒) ช่วยเหลือ  อำนวยความสะดวก  และเสนอแนะคู ่กรณีในการหาแนวทางยุติ  

ข้อพิพาท 
(๓) ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง 
(๔) จัดทำข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยกระทำการตามหน้าที่โดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิด 

ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
มาตรา ๑๒ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรม  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง  อิสระ  ยุติธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๒) เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกครั้ง  ในกรณีที่ไม่อาจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาทได้  ต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาททราบ 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  ไม่ทำให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร 
(๔) ซื่อสัตย์สุจริต  และไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณีหรือ

บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ 
(๖) รักษาความลับที่เก่ียวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๗) ไม่กระทำการในลักษณะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทหรือบีบบังคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดลงลายมือชื่อในข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
(๘)  กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๓ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็น
กลาง และความเป็นอิสระของตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ  โดยเฉพาะที่
เกี่ยวพันกับคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส 
(๒) เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ  หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้

เพียงภายในสามชั้น  หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
(๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหน้ี  หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง 
มาตรา ๑๔ ผู ้ไกล่เกลี ่ยอาจถูกคู่กรณีตั ้งข้อรังเกียจที ่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้ 

การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นอิสระได้  หากมีกรณีดังกล่าวผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอน
ตามมาตรา  ๑๕  (๔)  ได้ 

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน  การตั้งข้อรังเกียจตามวรรคหนึ่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคู่กรณีทุกคนในฝ่ายนั้น 

มาตรา ๑๕ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนโดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือ 
หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยเหตุ  ดังต่อไปน้ี 

(๑) กระทำการฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
(๒) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 
(๓) ขาดจริยธรรมตามมาตรา  ๑๒ 
(๔) ถูกตั้งข้อรังเกียจตามมาตรา  ๑๔ 
มาตรา ๑๖ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ห้ามมิให้ผู้ไกล่เกลี่ยกระทำการหรือจัดให้กระทำ

มาตรา ๑๗ ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สิ้นสภาพการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลีย่ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 

การใด ๆ ที่เป็นการบังคับ  ขู่เข็ญ  หลอกลวง หรือกระทำการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพื่อให้
คู่กรณีทำข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
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มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยในหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางแพ่ง 

 
ส่วนที่  ๑ 

กระบวนการไกล่เกลีย่ขอ้พิพาททางแพง่ 
 

มาตรา ๒๐ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งตามพระราชบัญญัตินี้   ถ้าเกี่ยวด้วยสิทธิ 
แห่งสภาพบุคคล  สิทธิในครอบครัว  หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์  ไม่สามารถกระทำได ้

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งให้กระทำได้ในกรณี  ดังต่อไปนี ้
(๑) ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ 
(๒) ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก 
(๓) ข้อพิพาทอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(๔) ข้อพิพาทอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท หรือไมเ่กิน

จำนวนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๑ ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้ยื่นคำร้อง

ต่อหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ให้หน่วยงานซึ ่งดำเนินการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทสอบถามความสมัครใจของคู ่กรณี  

อีกฝ่ายหนึ่งที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที ่ผ ู ้ไกล่เกลี ่ยถูกถอดถอนหรือความเป็นผู ้ไกล่เกลี ่ยสิ ้นสุดลง  
ในระหว่างการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คู่กรณีอาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นต่อไปโดยอาจใช้เอกสารของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด ำเนินการ
มาแล้วได้ตามที่คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เห็นสมควร 
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ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้หน่วยงานซึ่ง
ดำเนินการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทจำหน่ายคำร้องไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทนั ้น  และแจ้งให้คู ่กรณี 
ผู้ยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ 

ในกรณีที ่มีคู ่กรณีมากกว่าสองฝ่าย  และคู ่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วม 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีทีส่มัครใจเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 

การยื ่นคำร้องขอไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาท  รายละเอียดของคำร้อง  และระยะเวลา 
ในการพิจารณาคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประกาศกำหนด 

มาตรา ๒๒ ให้คู่กรณีตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนหนึ่งหรือหลายคนจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ย  
ที่หน่วยงานซึ ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจัดทำไว้  หากคู ่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้ง 
ผู้ไกล่เกลี่ยได้ คู่กรณีอาจขอให้หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่งตั้งผู ้ไกล่เกล่ีย 
จากบัญชีดังกล่าว  ทั้งนี ้ ตามระเบียบที่หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกำหนด 

การแต่งต้ังผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
ให้หน่วยงานซึ ่งดำเน ินการไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาทชี ้แจงคู ่กรณีเกี ่ยวกับกระบวนการและ  
ผลทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  รวมทั้งสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

มาตรา ๒๓ เมื่อมีข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็น 
อิสระของผู้ไกล่เกลี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา  ๑๓  และคู่กรณีฝ่ายหนึ่ง 
ฝ่ายใดคัดค้านหรือผู้ไกล่เกลี่ยเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยผู้นั้นหยุดการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทไว้ก่อน และแจ้งให้หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ  เพื่อที่หัวหน้า
หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวจะได้มีคำสั่งต่อไป 

การยื่นคำคัดค้าน  การพิจารณาคำคัดค้าน  และการให้ผู้ไกล่เกลี่ยคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู ้ไกล่เกลี ่ยซึ ่งถูกคัดค้าน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื ่อนไขที ่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงยุติธรรมกำหนดในกฎกระทรวง 
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หนา้ ๙ 
 

มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๓  เมื ่อมีการทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
ตามมาตรา  ๓๐  แล้ว  ถ้าปรากฏในภายหลังว่าผู้ไกล่เกลี่ยมิได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุ 
อันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของผู ้ไกล่เกลี ่ยตามมาตรา   ๑๓  หรือ 
การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  บันทึกข้อตกลงนั้นไม่เสียไป  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิ
คู่กรณีในการพิสูจน์ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงดังกล่าว 

มาตรา ๒๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
โดยผู้ไกล่เกลี่ยอาจตกลงกับคู่กรณีเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้วยก็ได ้

ในการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท  เมื ่อผู ้ไกล่เกลี ่ยสอบถามข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับข้อพิพาท 
ความประสงค์ของคู่กรณีที่จะระงับข้อพิพาท  และข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทแล้ว  ให้ผู ้ไกล่เกลี ่ยอธิบายให้คู ่กรณีเข้าใจซึ ่งกันและกันหรือผ่อนปรนเข้าหากัน  
อันนำไปสู่การตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ 

ผู้ไกล่เกลี่ยอาจอนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๗ ในระหว่างการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิ
ถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้ไกล่เกลี่ยได้ 

มาตรา ๒๘ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้  
โดยอิสระ  ทั้งนี้  ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  เป็นการพ้นวิสัย  
หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๒๖ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย  เว้นแต่ 
เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบางสถานการณ์  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจดำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทลับหลังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้  แต่ผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งถึงการดำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทนั้นให้คู่กรณีฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย 
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  หนา้ ๑๐  
 

 

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้รับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดังต่อไปนี้ เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี  กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  หรือกระบวน
พิจารณาอื่นใด  เว้นแต่เพื่อการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 

(๑) ความประสงค์หรือความสมัครใจของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาท 

(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของคู่กรณี 

(๓) การยอมรับหรือขอ้ความที่กระทำโดยคู่กรณีในการไกล่เกลีย่ขอ้พิพาท 
(๔) ข้อเสนอใด ๆ ที่เสนอโดยผู้ไกลเ่กลี่ย 
(๕) ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครใจที่จะยอมรับข้อเสนอในการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท 
(๖) เอกสารที่จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้หรือใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

โดยเฉพาะ 
พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใดที่มีอยู่และนำสืบได้อยู่แล้วในกระบวนพิจารณาของศาล 

มาตรา ๓๐ เมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลง 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อั กษร  
โดยใหคู้่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อไว้ 

บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี 
(๒) ข้อพิพาทตามกฎหมาย 
(๓) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๔) สาระสำคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เช่น  การชดใช้

เยียวยาความเสียหาย  เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ  ระยะเวลาดำเนินการ  หรือ
ข้อตกลงไม่ติดใจที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย 

 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาอื่นใด ย่อมไม่ต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง 

ด้วยเหตุที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำาไปใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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หนา้ ๑๑ 

มาตรา ๓๑ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงในกรณี  ดังต่อไปน้ี 
(๑) คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ 
(๒) คู่กรณีถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรา  ๒๗ 
(๓) ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์และให้ยุติการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท 
ส่วนที่  ๒ 

การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพพิาท 
 

 

มาตรา ๓๒ เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงระงับ  
ข้อพิพาทแล้ว  แต่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท  คู่กรณี 
ฝ่ายที่เรียกร้องอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ 

การร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องกระทำภายในสามปีนับแต่วันที่อาจบังคับตามข้อตกลง
ระงับข้อพิพาทได้  ถ้าไม่ได้ร้องขอภายในกำหนดดังกล่าว  ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้น
เป็นอันระงับไป 

การร้องขอตามวรรคหนึ่งให้ยื ่นต่อศาลยุติธรรมที่มีการทำข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
ในเขตศาลนั ้น หรือศาลยุติธรรมที ่ค ู ่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่งมีภูม ิลำเนาอยู ่ในเขตศาล หรือ 
ศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยนั้น และให้เสียค่าขึ้นศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในอัตราเดียวกับคำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการในประเทศ 

มาตรา ๓๓ ให้ศาลมีคำสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท  เว้นแต่ความปรากฏ 
แก่ศาล หรือคู่กรณีซึ่งถูกบังคับตามข้อตกลงนั้นพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า 

(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถที่จะเข้าทำข้อตกลงระงบั
ข้อพิพาท 

(๒) มูลเหตุแห่งข้อพิพาทหรือข้อตกลงระงับข้อพิพาทมีลักษณะเป็นการต้องห้าม  
ชัดแจ้งโดยกฎหมาย  เป็นการพ้นวิสัย  หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
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หนา้ ๑๒ 

(๓) ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกิดจากกลฉ้อฉล บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระทำการโดยมิชอบ
ด้วยประการใด ๆ 

(๔) มีเหตุเกี ่ยวกับการแต่งตั้งผู ้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา  ๒๔  ที่มีผลต่อการทำบันทึก
ข้อตกลงอย่างมีนัยสำคัญ 

ห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต ่
(๑)  ศาลมีคำสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
(๒)  ศาลมีคำสั่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
(๓)  ศาลมีคำสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง 
คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๓๔ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎกีามีอำนาจออก

ข้อกำหนดในเรื ่องการยื่นคำร้องขอและการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา  ๓๒ 
และการมคีำสัง่ตามมาตรา  ๓๓  ทั้งนี ้ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ให้นำบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางอาญา 

 
 

มาตรา ๓๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระทำได้ในกรณี  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ความผิดอันยอมความได้ 
(๒) ความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓

มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอืน่ 
ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเมื่อคู่กรณีทำข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญา 
กันแล้ว ให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับเฉพาะคู่กรณีซึ่งทำข้อตกลงดังกล่าว 

มาตรา ๓๖ ในการดำเนินการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาททางอาญา  หากคดีอยู ่ในระหว่าง 
การสอบสวน หรือพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาลแล้ว  ให้หน่วยงาน
ซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล
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หนา้ ๑๓ 

เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาสิ้นสุดลงแล้ว  ให้หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้พนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  หรือศาลทราบ  ในกรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาททางอาญากันได้   ให้ส่ง
สำเนาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปด้วย 

ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่เป็นผล  ให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ 
หรือศาล  สอบสวน  สั่งคดี  หรือพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป 

มาตรา ๓๗ หากคู่กรณีทำข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
อาจมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่งแล้ว 
ในกรณีที่คู ่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่ง   ให้คู่กรณี 
อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการเพื่อขอให้มีการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามมาตรา  ๓๒  ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ ่งซึ ่งมีข้อตกลงระงับข้อพิพาทให้คู ่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับ
ประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อตกลง  ให้นำความในมาตรา  ๖  มาใช้บังคับในกรณี
ที่คู่กรณีฝ่ายนั้น ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 

มาตรา ๓๘ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใดซึ่งความในหมวดนี้มิได้บัญญัติไว้
ให้นำบทบัญญัติในหมวด  ๒  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  มาใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาททางอาญาโดยอนุโลม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแจ้งให้พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี ทราบ พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล
อาจรอการสอบสวน  การสั่งคดี  การพิจารณาคดีหรือการพิพากษาคดี  แล้วแต่กรณี  ไว้ก่อน
จนกว่าจะรู้ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้ 
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หนา้ ๑๔ 

หมวด  ๔ 
การไกล่เกลีย่ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททัว่ไป 

 

มาตรา ๓๙ ในหมวดนี ้
“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา”  หมายความว่า  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาใน 

ชั้นการสอบสวน  โดยพนักงานสอบสวนจัดให้คู่กรณีในคดีอาญามีโอกาสเจรจาตกลงหรือเยียวยา 
ความเสียหายเพื่อระงับคดีอาญา 

“คู่กรณี”  หมายความว่า  ผู้ต้องหาและผู้เสียหายในคดีอาญา  แต่ไม่หมายความรวมถึง
คดีอาญาที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย 

พนักงานสอบสวนผู ้มีอำนาจออกคำสั ่งให้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาททางอาญา  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่ผู ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม  หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุดกำหนด  แล้วแต่กรณี 

เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาหากผู้ต้องหามิได้มีพฤติการณ์หลบหนี  
มิให้นำบทบัญญัติในเรื่องการฟ้องและการผัดฟ้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ  
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  รวมทั้งการควบคุมและการขังตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ  ทั้งนี้  จนกว่าพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งจะมี
คำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไป  และให้นับระยะเวลาการฟ้อง  การผัดฟ้อง  การควบคุม  และการขัง
ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป

มาตรา ๔๐ เมื ่อพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ทางอาญาตามมาตรา  ๔๔  แล้ว  ให้หยุดนับอายุความในการดำเนินคดีอาญา  และเมื่อพนักงาน
สอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไปตามมาตรา  ๖๑  ให้นับอายุความในการ
ดำเนินคดีต่อจากเวลานั้น 
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หนา้ ๑๕ 

กรณีตามวรรคสาม  ถ้าผู ้ต้องหาได้รับการปล่อยชั ่วคราวในชั ้นการสอบสวน  มิให้  
นำบทบัญญัตใินเรื่องระยะเวลาตามมาตรา  ๑๑๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาใช้บังคับ 

มาตรา ๔๑ การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาททางอาญาในชั ้นการสอบสวนให้กระทำได้ใน 
คดีความผิด ดังต่อไปนี้ 

(๑) คดีความผิดอันยอมความได ้
(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)  ต้องเป็นกรณีที ่
(๑) ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่

เป็นคดีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  คดีความผิดลหุโทษ  ซึ่งพ้นระยะเวลาเกินสามปีนับแต่มี
คำสั่งยุติคดี  และ 

(๒) ผู้ต้องหาไม่อยู่ระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือพ้นโทษมาแล้วเกินกว่าห้าปี  
เว้นแต่ เป็นคดีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  คดีความผิดลหุโทษ  หรือคดีความผิดที่ผู้ต้องหาได้
กระทำในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี 

มาตรา ๔๓ คดีที่อาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้คู่กรณี
ทราบ  ในโอกาสแรกว่ามีสิทธิยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

มาตรา ๔๔ เมื ่อคู ่กรณีทั ้งสองฝ่ายสมัครใจและประสงค์จะเข้าร ่วมการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาททางอาญา  และคดีนั้นมิได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  ให้คู่กรณียื่นคำร้อง 
ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อพนักงานสอบสวน  ให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอ  
หากพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งเห็นว่าพฤติการณ์ของการกระทำความผิดไม่ร้ายแรง
และไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม  ให้พิจารณามีคำสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 
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หนา้ ๑๖ 

การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  การพิจารณาและระยะเวลาการสั่งคำร้อง 
และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามความในหมวดนี้   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื ่อนไข  ตามระเบียบที่ผู ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม  หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุด  กำหนด  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๕ ในกรณีมีผู้เสียหายหลายคน  ผู้เสียหายซึ่งเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ทางอาญา ต้องสมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

ในกรณีที ่มีคู ่กรณีมากกว่าสองฝ่าย  และคู ่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วม 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคูก่รณีที่สมัครใจเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  
ต้องไม่ขัดหรือฝืนความประสงค์ของผู้เสียหาย 

ส่วนที่  ๒ 
ผู้ไกล่เกลีย่  

มาตรา ๔๘ บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามความในหมวดนี้  ให้ยื่น
คำขอต่อบัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณี  ในฐานะนายทะเบียน  และให้นำความใน
มาตรา  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 

มาตรา ๔๗ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนใดซึ่งความใน
หมวดนี ้ม ิได้บัญญัติไว ้   ให้นำบทบัญญัติในหมวด  ๒  การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาททางแพ่ง 
และหมวด  ๓  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  มาใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ในชั้นการสอบสวนโดยอนุโลม 
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หนา้ ๑๗ 

มาตรา ๔๙ ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการประชุมระหว่างคู่กรณีเพื่อเลือกและแต่งตั้ง 
ผู้ไกล่เกลี่ยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งให้ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาททางอาญา  ถ้าคู่กรณีไม่อาจตกลงเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้  ให้พนักงานสอบสวนเลือกและ
แต่งต้ังผู้ไกล่เกลี่ยแล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ 

การเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หรือ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  หรือข้อบังคับที่อัยการสูงสุด  กำหนด  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๓ 
กระบวนการไกล่เกลีย่ขอ้พิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน  

มาตรา ๕๐ ให้พนักงานสอบสวนกำหนดนัดไกล่เกลี ่ยข้อพิพาททางอาญาครั ้งแรก 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย  แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ 

ในกรณีม ีเหตุจำเป็นที ่ม ิอาจดำเน ินการได ้ท ันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานสอบสวน ขอขยายระยะเวลาไปยังพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน 

มาตรา ๕๑ คู่กรณีต้องเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วยตนเองและมีสิทธิให้ 
ผู้ซึ่งตนไว้วางใจไม่เกินสองคนเข้าฟังการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ 

ถ้าคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้เยาว์  ให้บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  นักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วย 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามหมวดนี้ให้กระทำเป็นการลับ 
มาตรา ๕๒ ในการไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาททางอาญาหากมีความจำเป็นต้องใช ้ล ่าม 

ให้พนักงานสอบสวนจัดหาล่ามให้ 
มาตรา ๕๓ ก่อนเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอธิบายให้ 

คู่กรณีทราบถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่คู่กรณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้กระทำลงตามคำร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับคดี  กระบวนการและผลทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  และ
สิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 
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เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  ให้พนักงานสอบสวนให้ความร่วมมือกับ
ผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อทราบถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ  และข้อเท็จจริงอื่นตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๔ ผู ้ไกล่เกลี ่ยต้องปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความสุจริตและเป็นกลาง  และต้อง
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนคู่กรณีในการเจรจาเพื่อระงับคดีด้วยความสมัครใจ 

มาตรา ๕๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่กำหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาครั้งแรก   เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นกรณีที่มี 
เหตุอันควรเชื่อว่าคู่กรณีจะสามารถตกลงกันได้  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน  โดยให้บันทึกเหตดุังกล่าวไว้ 

กรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนตามมาตรา  ๑๕  หรือกรณีที่ความเป็นผู้ไกล่เกล่ีย
สิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๗  ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่กำหนดนัดไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาครั้งแรกหลังจากการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่ 

มาตรา ๕๖ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหาข้อตกลง
ร่วมกันได้ โดยอิสระ  ทั้งนี้  ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย  เป็นการพ้นวิสัย  หรือ
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์  ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดหรือฝืนความประสงค์
ของผู้เยาว์ด้วย 

มาตรา ๕๗ เมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลง
หรือจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงนั ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   และให้คู ่กรณีและผู ้ไกล่เกลี่ย 
ลงลายมือชื่อไว้  แล้วให้ผู้ไกล่เกลี่ยส่งบันทึกข้อตกลงไปยังพนักงานสอบสวน 

บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปน้ี 
(๑)  ช่ือและที่อยู่ของคู่กรณี 
(๒)  พฤติการณ์ที่มีการกล่าวหา 
(๓)  ฐานความผิดและอัตราโทษตามกฎหมายที่มีการกล่าวหา 
(๔)  ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 
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(๕)  สาระสำคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  เช่น  
การชดใช้เยียวยาความเสียหาย  เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติและระยะเวลา
ดำเนินการ  หรือข้อตกลงไม่ติดใจที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย 

ส่วนที่ ๔ 
การยุติการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน 

 

มาตรา ๕๘ คู่กรณีคนใดคนหนึ่งอาจขอถอนตัวเพื่อยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ในเวลาใดก็ได้ 

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน  การขอถอนตัวเพื่อยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญาของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน  ย่อมไม่กระทบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 
ของคู่กรณีที่เหลืออยู่ทั้งสองฝ่าย 

มาตรา ๕๙ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง 
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 
โดยไม่แจ้ง หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาททางอาญา 

(๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่าความตกลงนั้นมิได้เป็นไปด้วยความสมัครใจ 
(๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่อาจบรรลุผลได้โดยแน่แท้ 
(๔) เห็นได้ชัดว่าการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อไปจะเป็นการขัดต่อ

ผลประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นผู้เยาว์ 
(๕) คู่กรณีไม่สามารถเจรจาเพื่อตกลงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือไม่อาจเยียวยา  

ความเสียหายที่เกิดขึ้นได ้
มาตรา ๖๐ เมื่อความปรากฏต่อผู้ไกล่เกลี่ยว่าผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลไม่ว่า  

ก่อนการสอบสวนหรือระหว่างการสอบสวน  ให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเป็นอันยุติ 
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มาตรา ๖๑ ให้ผู ้ไกล่เกลี่ยรายงานให้พนักงานสอบสวนทราบถึงการยุติการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๐  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยุติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

เมื ่อได้รับรายงานการยุติการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาททางอาญา  ให้พนักงานสอบสวน  
ผู้มีอำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งดำเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๖๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามหมวดนี้  หากปรากฏแก่ผู้ไกล่เกลี่ยว่า 
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู้ไกล่เกลี่ยยุติ  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาและรายงานให้พนักงานสอบสวนทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 

ในกรณีที ่มีผู ้กระทำความผิดหลายคน  หากสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปเฉพาะ
ผู้กระทำความผิดบางคน  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อไปสำหรับ
ผู้กระทำความผิดที่เหลืออยู่ 

ส่วนที่ ๕ 
ผลการไกล่เกลีย่ข้อพิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน 

 
 

มาตรา ๖๔ เมื ่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามมาตรา  ๕๗  แล้ว  ให้แจ้ง
พนักงานสอบสวนทราบ  เพื่อจัดทำบันทึกการปฏิบัติตามข้อตกลง  ส่งไปยังพนักงานอัยการพรอ้ม
ด้วยสำนวนการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาสั่งยุติคดี 

 

มาตรา ๖๓ คดีที่มีการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท  หากความผิดต่อ
กฎหมายซึ่งเป็นบทหนักที่สุดสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติ
น้ีได้สำเร็จ  ให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องในความผิดบทอื่นระงับไปด้วย  แต่หากความผิด 
ที่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้สำเร็จเป็นความผิดที่มีโทษเบากว่าหรือ 
เบาที่สุด   ไม่เป็นเหตุทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องในความผิดที่มีโทษหนักกว่าหรือหนักที่สุด
ระงับไป 
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ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน  ให้คู่กรณีแจ้งให้พนักงานสอบสวน
ทราบ เพื่อเสนอพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งพิจารณามีคำสั่งดำเนินคดีต่อไป  เว้นแต่
ผู้เสียหายพอใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้กระทำไปแล้ว  ให้คู่กรณีแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๕ ถ้าความปรากฏแก่พนักงานสอบสวนว่าคู่กรณีที่เป็นผู้ต้องหาจงใจไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันควร  ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งมีคำสั่งดำเนินคดี
ต่อไป 

มาตรา ๖๖ เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งยุติคดี  สิทธินำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 
ในกรณีที่มีผู้เสียหายหลายคน  หากผู้เสียหายคนหนึ่งคนใดไม่สามารถทำข้อตกลงกับ

ผู้ต้องหาได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายดังกล่าวย่อมไม่ระงับ 
มาตรา ๖๗ การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาททางอาญาไม่ตัดอำนาจของพนักงานสอบสวน 

ที่จะทำการสอบสวนต่อไป 
หมวด  ๕ 

การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทภาคประชาชน 
 

มาตรา ๖๘ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  ส่งเสริมและสนับสนนุ 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นนายทะเบียนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชน 

ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๐  การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทภาคประชาชนให้กระทำได้ในกรณี  ดังต่อไปน้ี 
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(๑) ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

(๒) ข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก  (๑)  ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(๓) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา  ๓๕ 
ในกรณีที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาทภาคประชาชนในเรื่องใดได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  และออกหนังสือรับรอง 
ให้แล้ว  ให้ข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นบังคับกันได้หรือให้สิทธิน ำคดีอาญามาฟ้องระงับไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๐ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามระเบียบที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๖ 
บทกำหนดโทษ 

 

มาตรา ๗๑ ผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใด  
สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ  เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่  ไม่ว่าการนั้น
จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ไกล่เกลี่ย 
เพื่อจูงใจให้กระทำการ  ไม่กระทำการ  หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยหน้าที ่ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยทุธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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