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๒.๔	การประเมิืนมืาติรฐานศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาทภาคูประชาชน		 	 	 ๓๔

๒.๕	การข้อรับัเงินอุดิ์หนุนคู่าใช้จ่ิาย์ศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาทภาคูประชาชน	 	 ๓๖

สื�วนัท่ี่� ๓ กรั้ะบวนัก�รั้ไกล�เกล่�ยข้�อพิิพิ�ที่        ๓๙

ขั้�นติอนท่�	๑		การรับัคูำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 	 	 ๔๒

ขั้�นติอนท่�	๒		การแต่ิงตัิ�งผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์	 	 	 	 	 	 ๔๖

ขั้�นติอนท่�	๓		การดิ์ำาเนินการไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 	 	 ๔๙

ขั้�นติอนท่�	๔		การสิุ�นสุุดิ์การไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 	 	 ๕๕

ขั้�นติอนท่�	๕		การออกหนังสืุอรับัรองบัันทึกข้้อติกล่งระงับัข้้อพิิพิาท	 	 	 ๕๘

สื�วนัท่ี่� ๔ ก�รั้บังคับติ�มข้�อติกลงรั้ะงับข้�อพิิพิ�ที่      ๖๓

๔.๑	ขั้�นติอนการย์ื�นคูำาข้อบัังคัูบัติามืบัันทึกข้้อติกล่งระงับัข้้อพิิพิาท	 	 	 ๖๖

(ศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาทภาคูประชาชน)

๔.๒	การอุทธิรณ์์คูำาสัุ�งศูาล่เก่�ย์วกับัข้้อติกล่งระงับัข้้อพิิพิาท	 	 	 	 ๖๘



สื�วนัท่ี่� ๕ ก�รั้เบิกจำ��ยค��ติอบแที่นัและค��ใชื่�จำ��ยอ่�นัท่ี่�จำำ�เป็นั     ๗๑

ในัก�รั้ดำ�เนิันัก�รั้ไกล�เกล่�ยข้�อพิิพิ�ที่ 

สื�วนัท่ี่� ๖ ก�รั้รั้�ยง�นัผู้ลก�รั้ไกล�เกล่�ยข้�อพิิพิ�ที่และก�รั้จัำดกิจำกรั้รั้ม    ๘๑

ท่ี่�เก่�ยวข้�องกับก�รั้ไกล�เกล่�ยข้�อพิิพิ�ที่

๖.๑	การราย์งานผู้ล่การไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท		 	 	 	 	 ๘๒

๖.๒	การจัิดิ์กิจิกรรมืท่�เก่�ย์วข้้องกับัการไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 	 ๘๗

คว�มผิู้ดอันัยอมคว�มได�  ท่ี่�สื�ม�รั้ถไกล�เกล่�ยข้�อพิิพิ�ที่ได�  	 	 	 	 ๒๐๒

ติ�มพิรั้ะรั้�ชื่บัญญัติิก�รั้ไกล�เกล่�ยข้�อพิิพิ�ที่ พิ.ศู. ๒๕๖๒ (ม�ติรั้� ๓๕) 

คว�มผิู้ดลหุโที่ษท่ี่�สื�ม�รั้ถไกล�เกล่�ยข้�อพิิพิ�ที่ได� 	 	 	 	 	 	 ๒๐๔

ติ�มพิรั้ะรั้�ชื่บัญญัติิก�รั้ไกล�เกล่�ยข้�อพิิพิ�ที่ พิ.ศู. ๒๕๖๒  

บรั้รั้ณ�นุักรั้ม            ๘๙

ภ�คผู้นัวก

ภ�คผู้นัวก ก. 

-	ก/๑	พิระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	พิ.ศู.	๒๕๖๒	 	 	 	 ๙๘

-	ก/๒	ระเบ่ัย์บักรมืคุู้มืคูรองสิุทธิิแล่ะเสุร่ภาพิว่าด้ิ์วย์การไกล่่เกล่่�ย์		 	 	 ๑๒๐

ข้้อพิิพิาทข้องศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาทภาคูประชาชน	พิ.ศู.	๒๕๖๒

-	ก/๓	ระเบ่ัย์บักระทรวงย์ุติิธิรรมืว่าด้ิ์วย์การแต่ิงตัิ�งผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์	พิ.ศู.	๒๕๖๒	 	 ๑๓๕

-	ก/๔	ประกาศูกระทรวงยุ์ติิธิรรมื	เรื�อง	หลั่กเกณ์ฑ์์	วิธ่ิการ	แล่ะเงื�อนไข้	 	 ๑๓๗

การย์ื�นคูำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	ราย์ล่ะเอ่ย์ดิ์คูำาร้อง

แล่ะระย์ะเวล่าในการพิิจิารณ์าคูำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	พิ.ศู.	๒๕๖๒

-	ก/๕	ประกาศูกระทรวงยุ์ติิธิรรมื	เรื�อง	หลั่กเกณ์ฑ์์	วิธ่ิการ	แล่ะเงื�อนไข้		 	 ๑๓๙

การขึ้�นทะเบ่ัย์นผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์	พิ.ศู.	๒๕๖๒

ภ�คผู้นัวก ข้.  

-	ข้/๑	คูำาสัุ�งกรมืคุู้มืคูรองสิุทธิิแล่ะเสุร่ภาพิ	ท่�	๓๐๙/๒๕๖๒	 	 	 	 ๑๔๖

เรื�อง	แต่ิงตัิ�งคูณ์ะกรรมืการสุ่งเสุริมืแล่ะกำากับัการดิ์ำาเนินงาน

ศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาทภาคูประชาชน	สัุ�ง	ณ์	วันท่�	๑๑	ธัินวาคูมื	๒๕๖๒

-	ข้/๒	ประกาศูนาย์ทะเบ่ัย์น	เรื�อง	มืาติรฐานศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์	 	 	 	 ๑๔๘

ข้้อพิิพิาทภาคูประชาชน	ประกาศู	ณ์	วันท่�	๑๑	กุมืภาพัินธ์ิ	๒๕๖๓



-	ข้/๓	คูำาสัุ�งคูณ์ะกรรมืการสุ่งเสุริมืแล่ะกำากับัการดิ์ำาเนินงาน		 	 	 ๑๕๑

ศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาทภาคูประชาชน	ท่�	๓๓/๒๕๖๓	

เรื�อง	แต่ิงตัิ�งคูณ์ะอนุกรรมืการติรวจิประเมิืนมืาติรฐานศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท		

ภาคูประชาชน	สัุ�ง	ณ์	วันท่�	๑๑	กุมืภาพัินธ์ิ	๒๕๖๓

-	ข้/๔	แบับัคูำาข้อขึ้�นทะเบ่ัย์นศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาทภาคูประชาชน	 	 	 ๑๕๓

-	ข้/๕	คูำาอธิิบัาย์การติรวจิแล่ะประเมิืนมืาติรฐานศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์	 	 	 ๑๕๘

ข้้อพิิพิาทภาคูประชาชน

ภ�คผู้นัวก ค.  

-	คู/๑	แบับัราย์การเอกสุารประกอบัคูำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 ๑๗๖

-	คู/๒	แบับัคูำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 	 	 	 ๑๗๗

-	คู/๓	ปกแฟ้มืการไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 	 	 	 ๑๗๙

-	คู/๔	แบับัติรวจิสุอบั	(Check	List)	 	 	 	 	 	 ๑๘๐

-	คู/๕	หนังสืุอสุอบัถุามืคูวามืสุมัืคูรใจิคูู่กรณ่์	 	 	 	 	 ๑๘๒

-	คู/๖	หนังสืุอติอบัรับัสุมัืคูรใจิเข้้าสูุ่กระบัวนการไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 ๑๘๓

-	คู/๗	หนังสืุอเชิญคูู่กรณ่์แต่ิงตัิ�งผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์		 	 	 	 	 ๑๘๔

-	คู/๘	แบับัเลื่อกผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์	 	 	 	 	 	 	 ๑๘๕

-	คู/๙	หนังสืุอสุอบัถุามืคูวามืย์ินย์อมืการเป็นผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์	 	 	 	 ๑๘๖

-	คู/๑๐	แบับัแสุดิ์งคูวามืยิ์นย์อมืเป็นผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์	 	 	 	 	 ๑๘๗

-	คู/๑๑	หนังสืุอแจ้ิงคูวามืประสุงค์ูการดิ์ำาเนินงานไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 ๑๘๘

-	คู/๑๒	หนังสืุอย์ุติิเรื�องการไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 	 	 ๑๘๙

-	คู/๑๓	หนังสืุอแต่ิงตัิ�งผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์		 	 	 	 	 	 ๑๙๐

-	คู/๑๔	แบับัแสุดิ์งคูวามืสุมัืคูรใจิ	 	 	 	 	 	 	 ๑๙๑

-	คู/๑๕	ราย์งานการประชุมืการไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 	 	 ๑๙๒

-	คู/๑๖	ราย์งานการไกล่่เกล่่�ย์สุำาเร็จิ	 	 	 	 	 	 ๑๙๓

-	คู/๑๗	ราย์งานการไกล่่เกล่่�ย์ไม่ืสุำาเร็จิ	 	 	 	 	 	 ๑๙๔

-	คู/๑๘	การเลื่�อนการไกล่่เกล่่�ย์	 	 	 	 	 	 	 ๑๙๕

-	คู/๑๙	การเลื่�อนการไกล่่เกล่่�ย์ไปปฏิิบััติิติามืเงื�อนไข้	 	 	 	 ๑๙๖

-	คู/๒๐	บัันทึกข้้อติกล่งระงับัข้้อพิิพิาท	 	 	 	 	 	 ๑๙๗

-	คู/๒๑	หนังสืุอแจ้ิงผู้ล่การไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาท	 	 	 	 	 ๑๙๙

-	คู/๒๒	แบับัคูำาร้องข้อคัูดิ์คู้านผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์,	ข้อตัิ�งข้้อรังเก่ย์จิผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์	 	 ๒๐๐

ผูู้้ไกล่่เกล่่�ย์ข้อย์ุติิหน้าท่�,	คูู่กรณ่์ข้อถุอนตัิว

-	คู/๒๓	แบับัสุอบัถุามืคูวามืพึิงพิอใจิในการไกล่่เกล่่�ย์	 	 	 	 ๒๐๑





พระราชบััญญัติิ
การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาท

พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่่วนท่ี่�   ๑





ส่่วนท่ี่� ๑
พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑ ความเป็็นมา

กระบวนการยุุติิธรรมเป็็นเสาหลัักสำาคััญหน่�งของสังคัม ช่่วงสิบป็ีที่่�ผ่่านมาป็ระสบป็ัญหาสำาคััญเน่�องจาก

การเพิ่ิ�มของจำานวนป็ระช่ากรโลัก แลัะการพิ่ัฒนาเที่คัโนโลัยุ่ รวมถึ่งป็ัญหาการแยุ่งช่ิงที่รัพิ่ยุากร ที่ำาให้ผ่้้คันม่โอกาส

ที่่�จะกระที่บกระที่ั�งจนนำาไป็ส้่การฟ้้องร้องกันมากข่�น ช่่วงป็ี พิ่.ศ. ๒๕๔๐ - พิ่.ศ. ๒๕๕๐ ม่คัดี่คัวามข่�นศาลัมากกว่า

ห้าแสนคัดี่ นอกจากน่�คัดี่ฟ้้องร้องส่วนใหญ่ใช่้เวลัาในการพิ่ิจารณาติัดีสินเป็็นป็ีหร่อมากกว่านั�นติามคัวามซัับซั้อน

ของข้อพิ่ิพิ่าที่ ดีังนั�นกระบวนการติ่าง ๆ จ่งป็ระสบป็ัญหาเร่�องคัวามลั่าช่้า ส่งผ่ลัถึ่งคั่าใช่้จ่ายุแฝงที่่�ส้งข่�นสำาหรับ

ผ้้่เก่�ยุวข้อง แลัะปั็จจุบันเริ�มม่การตัิ�งคัำาถึามว่ากระบวนการยุุติิธรรมกระแสหลัักให้คัวามสำาคััญกับ “คัน” น้อยุเกินไป็

หร่อไม่ เห็นไดี้จากลัักษณะโที่ษที่างอาญา ไดี้แก่ กักขัง จำาคัุก ป็ระหารช่่วิติ ที่ั�งหมดีน่�เป็็นการมุ่ง “ลั้างแคั้น” 

ดี้วยุการที่ำาร้ายุผ่้้กระที่ำาผ่ิดีให้เที่่ากับคัวามผ่ิดีที่่�ที่ำาไป็ถึ่อเป็็นการหนุนเสริมคัวามร้้ส่กเป็็นป็ฏิิป็ักษ์ เผ่ช่ิญหน้าระหว่าง

คั้่กรณ่ แลัะลัะเลัยุการฟ้้�นฟ้้สภาพิ่จิติใจหร่อคัวามเส่ยุหายุในระดีับบุคัคัลัที่ั�งติ่อผ่้้กระที่ำาแลัะถึ้กกระที่ำา

กระที่รวงยุุติิธรรมโดียุกรมคุ้ัมคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ร่วมกับมหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสติร์ได้ีศ่กษา

เก่�ยุวกับการไกล่ัเกล่ั�ยุระงับข้อพิิ่พิ่าที่ ที่บที่วนกฎหมายุ เป็ร่ยุบเท่ี่ยุบระบบการไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ในชุ่มช่น 

ทัี่�งในป็ระเที่ศแลัะต่ิางป็ระเที่ศช่่วงระหว่าง พิ่.ศ. ๒๕๕๖ – พิ่.ศ. ๒๕๕๗ พิ่บว่าป็ระเที่ศไที่ยุม่การไกล่ัเกล่ั�ยุระงับข้อพิิ่พิ่าที่

โดียุนำาระบบจาร่ติป็ระเพิ่ณ่ดีั�งเดีิมมาใช่้ ซั่�งเป็็นที่่�ยุอมรับของคันในชุ่มช่น แลัะภาคัป็ระช่าช่นติ้องการให้ม่

กฎหมายุรองรับการดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ในชุ่มช่นเพิ่่�อให้คันในชุ่มช่นแก้ป็ัญหาระหว่างกันเองไดี้ 

ลัดีการนำาข้อพิ่ิพิ่าที่เข้าส้่ กระบวนการยุุติิธรรม ลัดีคัวามเหลั่�อมลัำ�า แลัะสร้างคัวามสมานฉัันที่์ในชุ่มช่น 

จ่งไดี้จัดีที่ำา “ร่างพิ่ระราช่บัญญัติิส่งเสริมการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ในชุ่มช่น พิ่.ศ. ....”

คัณะรัฐมนติร่ไดี้ม่มติิเห็นช่อบร่างพิ่ระราช่บัญญัติิฯ เม่�อวันที่่� ๒๗ มกราคัม ๒๕๕๘ แลัะส่งให้สำานักงาน

คัณะกรรรมการกฤษฎ่กา (สคัก.) ติรวจพิ่ิจารณาถึ่งขอบเขติของหลัักการคัวามเหมาะสม การลัดี คัวามเหลั่�อมลัำ�า 

ในการเข้าถ่ึงกระบวนการยุุติิธรรมของป็ระช่าช่น รวมถ่ึงคัวามซัำ�าซ้ัอนของร่างพิ่ระราช่บัญญัติิฉับับน่�กับกฎหมายุ

ฉับับอ่�นที่่�เก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ หากม่ป็ระเดี็นเช่ิงนโยุบายุที่่�ขัดีแยุ้งกันให้หาร่อคัณะรัฐมนติร่ ในการน่�

คัณะกรรมการกฤษฎ่กา(คัณะพิ่ิเศษ) ป็ระชุ่มพิ่ิจารณาเสนอคัวามเห็นว่าไมม่่คัวามจำาเป็็นติ้องออกพิ่ระราช่บัญญัติิ

ฉับับใหม่ อยุ่างไรก็ติามหากคัณะรัฐมนติร่เห็นคัวรยุ่นยุันในหลัักการเดีิม หร่อม่ข้อสังเกติป็ระการใดีให้แจ้งกลัับมา

ยุังสคัก. เพิ่่�อดีำาเนินการติรวจพิ่ิจารณาติ่อไป็ ติ่อมารองนายุกรัฐมนติร่ (นายุวิษณุ เคัร่องาม) จ่งมอบให้ สคัก. 

รับเร่�องน่�ไป็พิ่ิจารณาร่วมกับกระที่รวงยุุติิธรรม กระที่รวงมหาดีไที่ยุ สำานักงบป็ระมาณ แลัะสำานักงานศาลัยุุติิธรรม

เพิ่่�อให้ไดี้ข้อยุุติิก่อนเสนอคัณะรัฐมนติร่พิ่ิจารณาติ่อไป็ ขณะเดี่ยุวกันสำานักงานศาลัยุุติิธรรมไดี้เสนอ

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ให้ม่การติรากฎหมายุในลัักษณะเดี่ยุวกัน อ่กที่ั�งกระที่รวงมหาดีไที่ยุไดี้ดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามกฎหมายุ

ว่าดี้วยุการบริหารราช่การแผ่่นดีินอยุ้่แลั้ว ดีังนั�นแนวที่างในการติรากฎหมายุเก่�ยุวกับกระบวนการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่่�กระที่รวงยุุติิธรรมเสนอมาน่�เห็นสมคัวรบัญญัติิให้เป็็นกฎหมายุกลัาง 

รองนายุกรัฐมนติร่ฯ ม่คัำาสั�งมอบให้ สคัก. เป็็นหน่วยุงานหลัักในการติรากฎหมายุเก่�ยุวกับกระบวน                  

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่เพิ่่�อให้เป็็นกฎหมายุกลัาง โดียุพิ่ิจารณาร่วมกับกระที่รวงมหาดีไที่ยุ กระที่รวงยุุติิธรรม แลัะ

หน่วยุงานที่่�เก่�ยุวข้อง แลัะให้กระที่รวงยุุติิธรรมนำาเร่�องน่�เสนอคัณะกรรมการพิ่ัฒนาการบริหารงานยุุติิธรรม

แห่งช่าติิให้คัวามเห็นไป็ยุังสคัก. ดี้วยุ แลั้วเสนอคัณะรัฐมนติร่พิ่ิจารณาติ่อไป็ ในการน่� คัณะกรรมการกฤษฎ่กา 

(คัณะพิิ่เศษ) พิิ่จารณายุกร่าง “พิ่ระราช่บัญญัติิการไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ พิ่.ศ. ....” เป็็นเร่�องเสร็จท่ี่� ๑๒๒๒/๒๕๖๑

ลังวันที่่� ๒ สิงหาคัม ๒๕๖๑ แลั้วเสนอคัณะรัฐมนติร่ให้คัวามเห็นช่อบ ติ่อมาเม่�อวันที่่� ๒๔ ติุลัาคัม ๒๕๖๑ 

คัณะรัฐมนติร่ม่มติิเห็นช่อบติามร่างฯ ที่่�สคัก.ติรวจพิ่ิจารณาแลั้ว แลัะให้ส่งคัณะกรรมการป็ระสานงานสภานิติิบัญญัติิ

แห่งช่าติิพิ่ิจารณาก่อนเสนอสภานิติิบัญญัติิแห่งช่าติิติ่อไป็

สภานิติิบัญญัติิแห่งช่าติิรับหลัักการร่างพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ....(คัณะรัฐมนติร่

เสนอ) แลัะร่างพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุคัดี่อาญาในช่ั�นการสอบสวน พิ่.ศ. ... .(พิ่ลัเร่อเอกศิษฐวัช่ร วงษ์สุวรรณ

แลัะคัณะเสนอ) เม่�อวันที่่� ๓๐ พิ่ฤศจิกายุน ๒๕๖๑ พิ่ร้อมแติ่งติั�งคัณะกรรมาธิการวิสามัญพิ่ิจารณาร่าง

พิ่ระราช่บัญญัติิที่ั�งสอง ติ่อมาในการป็ระชุ่มสภานิติิบัญญัติิแห่งช่าติิ คัรั�งที่่� ๑๑/๒๕๖๒ เม่�อวันที่่� ๑๓ กุมภาพิ่ันธ์ 

๒๕๖๒ ไดี้ม่มติิให้ร่างพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. .... เป็็นกฎหมายุ 

พิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ ป็ระกาศในราช่กิจจานุเบกษา เลั่ม ๑๓๖ 

ติอนที่่� ๖๗ ก เม่�อวันที่่� ๒๒ พิ่ฤษภาคัม ๒๕๖๒ ม่ผ่ลัใช่้บังคัับติั�งแติ่วันถึัดีจากวันป็ระกาศ ในราช่กิจจานุเบกษา

เป็็นติ้นไป็ เว้นแติ่บที่บัญญัติิแห่งหมวดี ๒ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่ง หมวดี ๓ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ที่างอาญา หมวดี ๔ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญาในช่ั�นการสอบสวนแลัะหมวดี ๕ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่นให้ใช่้บังคัับเม่�อพิ่้นกำาหนดี หน่�งร้อยุแป็ดีสิบวันนับแติ่วันป็ระกาศในราช่กิจจานุเบกษาเป็็นติ้นไป็

๑.๒  ส่าระส่ำาคัญพระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒.๑ เหติุผล่ 

โดียุที่่�ป็ัจจุบันข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งแลัะที่างอาญาเกิดีข่�นเป็็นจำานวนมากเห็นสมคัวรให้นำากระบวน

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่ง ซั่�งม่ทีุ่นที่รัพิ่ยุ์ไม่มากนักแลัะข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญาบางป็ระเภที่มากำาหนดี

เป็็นกฎหมายุกลัาง เพิ่่�อให้หน่วยุงานของรัฐ พิ่นักงานสอบสวน หร่อศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

ใช่้ในการยุุติิหร่อระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ดีังกลั่าว โดียุคัำาน่งถึ่งคัวามยุินยุอมของคั้่กรณ่เป็็นสำาคััญซั่�งจะที่ำาให้เกิดี

คัวามสมานฉัันที่์ข่�นในสังคัม ที่ำาให้ป็ริมาณคัดี่ข่�นส้่ศาลัลัดีน้อยุลัง ลัดีป็ัญหาคัวามขัดีแยุ้ง ลัดีงบป็ระมาณแผ่่นดีิน

แลัะเสริมสร้างสังคัมให้อยุ้่ร่วมกันอยุ่างป็กติิสุข

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑.๒.๒ บัที่บััญญัติิ ป็ระกอบัด้้วย ๖ หมวด้ รวม ๗๒ มาติรา ดีังน่�

- บที่ที่ั�วไป็                                              มาติรา   ๑ - มาติรา  ๘                

- หมวดี ๑ ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ                                   มาติรา   ๙ - มาติรา ๑๙

- หมวดี ๒ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่ง            

ส่วนท่ี่� ๑ กระบวนการไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ที่างแพ่ิ่ง    มาติรา ๒๐ - มาติรา ๓๑

ส่วนที่่� ๒ การบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่      มาติรา ๓๒ - มาติรา ๓๔ 

- หมวดี ๓ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญา   มาติรา ๓๕ - มาติรา ๓๘ 

- หมวดี ๔ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญาในช่ั�นสอบสวน     

ส่วนที่่� ๑ บที่ที่ั�วไป็     มาติรา ๓๙ - มาติรา ๔๗

ส่วนที่่� ๒ ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ    มาติรา ๔๘ - มาติรา ๔๙ 

ส่วนที่่� ๓ กระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่  มาติรา ๕๐ - มาติรา ๕๗ 

ที่างอาญาในช่ั�นการสอบสวน

ส่วนที่่� ๔ การยุุติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญา มาติรา ๕๘ - มาติรา ๖๓

ในช่ั�นการสอบสวน

ส่วนที่่� ๕ ผ่ลัการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญา มาติรา ๖๔ - มาติรา ๖๗ 

ในช่ั�นการสอบสวน

- หมวดี ๕ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น  มาติรา ๖๘ - มาติรา ๗๐

- หมวดี ๖ บที่กำาหนดีโที่ษ     มาติรา ๗๑ - มาติรา ๗๒               

๑.๓ อนุบััญญัติิป็ระกอบัพระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓.๑ กล่ไกส่ำาคัญ

๑.๓.๑.๑ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมคุ้มครองส่ิที่ธิิแล่ะเส่ร่ภาพ ม่คัำาสั�งที่่� ๘๘/ ๒๕๖๑  

ลังวันที่่� ๑๑ เมษายุน ๒๕๖๑ แติ่งติั�ง “คัณะอนุกรรมการจัดีที่ำาร่างอนุบัญญัติิป็ระกอบร่างพิ่ระราช่บัญญัติิ

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ....” ป็ระกอบดี้วยุรองอธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ เป็็นป็ระธาน ผ่้้แที่น

หน่วยุงานที่่�เก่�ยุวข้อง แลัะผ่้้ที่รงคัุณวุฒิ โดียุกองส่งเสริมการระงับข้อพิ่ิพิ่าที่เป็็นฝ่ายุเลัขานุการ ม่อำานาจหน้าที่่�

จัดีที่ำาร่างอนุบัญญัติิป็ระกอบร่างพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. .... โดียุฝ่ายุเลัขานุการไดี้ยุก

ร่างอนุบัญญัติิป็ระกอบพิ่ระราช่บัญญัติิฯ แลัะนำาเสนอติ่อคัณะอนุกรรมการฯ พิ่ิจารณาติ่อไป็  

๑.๓.๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาการบัริหารงานยุติิธิรรมแห่งชาติิ (กพยช.) ม่คัำาสั�งที่่� ๑/๒๕๖๒            

ลังวันที่่� ๒๙ เมษายุน ๒๕๖๒ แติ่งติั�ง“คัณะอนุกรรมการส่งเสริมพิ่ัฒนาแลัะขับเคัลั่�อนการดีำาเนินงานการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่” ป็ระกอบดี้วยุอธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ เป็็นป็ระธาน ผ่้้แที่นหน่วยุงานที่่�เก่�ยุวข้องแลัะ

ผ่้้ที่รงคัุณวุฒิ โดียุรองอธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ เป็็นเลัขานุการ ในการน่� ป็ระธานคัณะอนุกรรมการ

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ส่งเสริมฯ มอบหมายุให้ฝ่ายุเลัขานุการนำาร่างอนุบัญญัติิฯ ที่่�ใช่้เป็็นกฎระเบ่ยุบกลัาง (หน่วยุงานของรัฐ) 

แลัะคัณะอนุกรรมการจัดีที่ำาร่างอนุบัญญัติิฯ เห็นช่อบแลั้ว เสนอติ่อคัณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่่�อให้กฎระเบ่ยุบกลัางถึ้กติ้องคัรบถึ้วนติามพิ่ระราช่บัญญัติิฯกำาหนดี 

๑.๓.๒  ส่ถานะข้องอนุบััญญัติิฯ (ณ วันที่่� ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ล่ำาด้ับั พ.ร.บั.กำาหนด้ อนุบััญญัติิ ผล่ด้ำาเนินการ

๑ มาติรา ๙ วรรคัสาม ป็ระกาศกระที่รวงยุุติิธรรม เร่�องหลัักเกณฑ์์ 
วิธ่การ แลัะเง่�อนไขการข่�นที่ะเบ่ยุนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 
พิ่.ศ. ๒๕๖๒

ป็ระกาศ ณ วันที่่� 
๓ ธันวาคัม  ๒๕๖๒

๒ มาติรา ๙ วรรคัสาม แลัะ
มาติรา ๒๓ วรรคัสอง

ร่าง กฎกระที่รวงการคััดีคั้าน การถึอดีถึอน
การสิ�นสภาพิ่ แลัะการเพิ่ิกถึอน พิ่.ศ. ....

สคัก. ติรวจร่างแลั้ว
เสร็จเร่�องเสร็จที่่� ๓๕/ 
๒๕๖๓ แลัะเสนอ คัรม. 
ต่ิอไป็

๓ มาติรา ๙ แลัะ
มาติรา ๖๘

ระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ว่าดี้วยุ
การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกล่ัเกล่ั�ยุ
ข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ๒๕๖๒

ป็ระกาศ ณ วันที่่� ๑๙ 
พิ่ฤศจิกายุน  ๒๕๖๒

๔ มาติรา ๑๙ ร่าง ระเบ่ยุบกระที่รวงยุุติิธรรม ว่าดี้วยุ
การจ่ายุคั่าติอบแที่น แลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็น
ในการดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ....

เสนอกระที่รวงการคัลััง
พิ่ิจารณา

๕ มาติรา ๒๑
วรรคัห้า

ป็ระกาศกระที่รวงยุุติิธรรม เร่�องหลัักเกณฑ์์ 
วิธ่การ แลัะเง่�อนไขการยุ่�นคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุ
ข้อพิ่ิพิ่าที่ รายุลัะเอ่ยุดีของคัำาร้องแลัะระยุะเวลัา
ในการพิ่ิจารณาคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 
พิ่.ศ. ๒๕๖๒

ป็ระกาศ ณ วันที่่ � ๓
ธันวาคัม  ๒๕๖๒

๖ มาติร ๒๒ วรรคัหน่�ง ระเบ่ยุบกระที่รวงยุุติิธรรมว่าดี้วยุการแติ่งติั�ง 
ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ พิ่.ศ. ๒๕๖๒

ป็ระกาศ ณ ว ันที่่ �  ๓
ธ ันวาคัม ๒๕๖๒

๗ มาติรา ๗๐ ร่าง ระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่
ว่าดี้วยุเงินอุดีหนุนของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่
ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ....

อยุ้่ระหว่างการเสนอ
กระที่รว งการคัลัั ง
พิ่ิจารณา

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑.๓.๓ ส่รุป็ส่าระส่ำาคัญข้องอนุบััญญัติิฯ ที่่�ป็ระกาศแล่้ว

๑.๓.๓.๑ ป็ระกาศกระที่รวงยุติิธิรรม เร่�องหล่ักเกณฑ์์ วิธิ่การ แล่ะเง่�อนไข้ การข้้�นที่ะเบั่ยนเป็็น

ผ้้ไกล่่เกล่่�ย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยุอำานาจติามคัวามในมาติรา ๙ วรรคัสามแห่งพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

พิ่.ศ.๒๕๖๒ ป็ลััดีกระที่รวงยุุติิธรรมจ่งไดี้ป็ระกาศ ณ วันที่่� ๒๒ พิ่ฤศจิกายุน พิ่.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่่�อกำาหนดีหลัักเกณฑ์์

วิธ่การ แลัะเง่�อนไข ในการยุ่�นคัำาขอข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ การกำาหนดีคัุณสมบัติิแลัะลัักษณะติ้องห้าม

ของผ่้้ยุ่�นคัำาขอการพิ่ิจารณาแลัะม่คัำาสั�ง การออกหนังส่อรับรอง แลัะแบบบัติรป็ระจำาติัว การสรรหาบุคัคัลั

ซั่�งม่คัวามเหมาะสมการสิ�นผ่ลัของที่ะเบ่ยุน การแก้ไขข้อคัวามหร่อหนังส่อรับรองหร่อบัติรป็ระจำา ติัวผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 

การขอออกใบแที่นหนังส่อรับรองกรณ่ส้ญหายุ ช่ำารุดีเส่ยุหายุหร่อถึ้กที่ำาลัายุ 

๑.๓.๓.๒ ระเบั่ยบักรมคุ้มครองส่ิที่ธิิแล่ะเส่ร่ภาพว่าด้้วยการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ข้องศน้ย์ไกล่่เกล่่�ย

ข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยุอำานาจติามคัวามในมาติรา ๙ แลัะมาติรา ๖๘ แห่งพิ่ระราช่บัญญัติิการไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่

พิ่.ศ ๒๕๖๒ อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ จ่งไดี้ออกระเบ่ยุบไว้ ณ วันที่่� ๑๙ พิ่ฤศจิกายุน พิ่.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่่�อกำาหนดีหลัักเกณฑ์์ วิธ่การ แลัะแนวป็ฏิิบัติิเก่�ยุวกับ คัณะกรรมการส่งเสริมแลัะกำากับการดีำาเนินงาน

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น การจัดีติั�ง ข่�นที่ะเบ่ยุน ป็ระเมินมาติรฐาน ขอรับเงินอุดีหนุนคั่าใช่้จ่ายุ

ศ้นย์ุไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น แลัะการข่�นที่ะเบ่ยุน จริยุธรรม แลัะการคััดีค้ัาน ถึอดีถึอน สิ�นสภาพิ่ 

เพิิ่กถึอนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ แลัะคั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ รวมที่ั�งการดีำาเนินงานไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่แลัะการบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ รวม ๖ หมวดี ๕๔ ข้อ

๑.๓.๓.๓ ป็ระกาศกระที่รวงยุติิธิรรมเร่�องหล่ักเกณฑ์์ วิธิ่การ แล่ะเง่�อนไข้ การย่�นคำาร้อง

ข้อไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ รายล่ะเอ่ยด้ข้องคำาร้อง แล่ะระยะเวล่าในการพิจารณาคำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

 อาศัยุอำานาจติามคัวามในมาติรา ๒๑ วรรคัห้า แห่งพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

พิ่.ศ. ๒๕๖๒ ป็ลััดีกระที่รวงยุุติิธรรมจ่งออกป็ระกาศ ณ วันที่่� ๒๒ พิ่ฤศจิกายุน พิ่.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่่�อกำาหนดี

หลัักเกณฑ์์วิธ่การ แลัะเง่�อนไขการยุ่�นคัำาร้องขอไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ รายุลัะเอ่ยุดีของคัำาร้องขอ การพิิ่จารณา 

การแก้ไข แลัะการม่คัำาสั�งรับคัำาร้องขอ รวมทัี่�ง การสอบถึามคัวามสมัคัรใจของค่้ักรณ่ในการเข้าส่้กระบวน

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

๑.๓.๓.๔ ระเบั่ยบักระที่รวงยุติิธิรรมว่าด้้วยการแติ่งติั�งผ้้ไกล่่เกล่่�ย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยุอำานาจติามคัวามมาติรา ๗ มาติรา แลัะมาติรา ๒๒ แห่งพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิิ่พิ่าที่ พิ่.ศ ๒๕๖๒ รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงยุุติิธรรม จ่งออกระเบ่ยุบไว้ ณ วันท่ี่� ๑๔ พิ่ฤศจิกายุน 

พิ่.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่่�อให้คั้่กรณ่แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุคันหน่�งหร่อหลัายุคันจากบัญช่่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�หน่วยุงานซั่�งดีำาเนิน

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่จัดีที่ำาไว้ หากคั้่กรณ่ไม่สามารถึติกลังแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้ คั้่กรณ่อาจขอให้หน่วยุงาน

ซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุจากบัญช่่ดีังกลั่าว

๑.๔ กล่ไกข้ับัเคล่่�อนพระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒

ป็ระกอบดี้วยุ ๔ ส่วน ดีังติ่อไป็น่�

๑.๔.๑ หน่วยุงานของรัฐ ติามมาติรา ๓

๑.๔.๒ พิ่นักงานสอบสวน (การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญาในช่ั�นการสอบสวน) ติามมาติรา ๓๘

๑.๔.๓ ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ติามมาติรา ๙

๑.๔.๔ ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ติามมาติรา ๖๘

แผนภ้มิที่่� ๑ กล่ไกข้ับัเคล่่�อนพระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่  พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๔.๑ หน่วยงานข้องรัฐ 

๑.๔.๑.๑ ความหมาย “หน่วยงานข้องรัฐ” ติามบที่นิยุามในพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

พิ่.ศ. ๒๕๖๒ หมายุถึ่ง ราช่การส่วนกลัาง ราช่การส่วนภ้มิภาคั สำานักงานศาลัยุุติิธรรม สำานักงานอัยุการส้งสุดี 

หร่อหน่วยุงานอ่�นของรัฐติามที่่�รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงยุุติิธรรมกำาหนดีในกฎกระที่รวง (มาติรา ๓) 

ป็ัจจุบันไดี้ม่การจัดีติั�งหน่วยุงานของรัฐป็ระเภที่ติ่างๆเพิ่ิ�มข่�นจำานวนมาก ที่ั�งในร้ป็แบบ

หน่วยุงานของรัฐที่่�มิใช่่ราช่การส่วนกลัาง ราช่การภ้มิภาคั รัฐวิสาหกิจติามกฎหมายุว่าดี้วยุวิธ่การงบป็ระมาณ 

องคั์การมหาช่นองคั์กรอิสระ องคั์กรติามรัฐธรรมน้ญ หน่วยุธุรการของศาลั แลัะมหาวิที่ยุาลััยุในกำากับของรัฐ 

หน่วยุงานสังกัดีรัฐสภาหร่อในกำากับของรัฐสภา แลัะหน่วยุงานอิสระของรัฐ หากหน่วยุงานในลัักษณะดีังกลั่าว

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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หน่วยงานรัฐ

พนักงานส่อบัส่วน
(การไกล่่ข้้อพิพาที่ที่าง
อาญาใน ชั�นส่อบัส่วน)

ศ้นย์ไกล่่เกล่่�ย
ข้้อพิพาที่

ภาคป็ระชาชน
ผ้้ไกล่่เกล่่�ย



จะดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามพิ่ระราช่บัญญัติิฯ ติ้องแจ้งคัวามป็ระสงคั์มาที่่�กระที่รวงยุุติิธรรมเพิ่่�อให้

รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงยุุติิธรรมกำาหนดีในกฎกระที่รวง จ่งจะถึ่อว่าเป็็นหน่วยุงานของรัฐติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่� 

ติัวอยุ่างที่่�ถึ่อว่าเป็็นหน่วยุงานของรัฐที่่�ใช่้อำานาจรัฐหร่อเป็็นกลัไกของรัฐแติ่ไม่เป็็นองคั์กรของรัฐ เช่่น แพิ่ที่ยุ์สภา 

สภาการพิ่ยุาบาลั สภาเภสัช่กรรมที่ันติแพิ่ที่ยุ์สภา สภาที่นายุคัวามซั่�งถึ่อเป็็น สภาวิช่าช่่พิ่ แลัะสถึาบัน

ภายุใติ้ม้ลันิธิ เช่่น สถึาบันเพิ่ิ�มผ่ลัผ่ลัิติแห่งช่าติิ สถึาบัน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดีกลัางแลัะขนาดียุ่อม เป็็นติ้น 

๑.๔.๑.๒ การแจ้งความป็ระส่งค์จะด้ำาเนินการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

 หน่วยุงานของรัฐที่่�ป็ระสงคั์จะดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่� ให้แจ้ง

กระที่รวงยุุติิธรรมที่ราบดี้วยุ (มาติรา ๕) โดียุเจตินารมณ์ในการติราพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

พิ่.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่่�อให้เป็็นกฎหมายุกลัาง โดียุรัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงยุุติิธรรมเป็็นผ่้้รักษาการ

ดีังนั�น กระที่รวงยุุติิธรรม  ม่หน้าที่่�ในการรวบรวมข้อม้ลัที่่�เก่�ยุวข้อง แลัะติ้องดีำาเนินการติามมาติรา ๗๗ 

แห่งรัฐธรรมน้ญป็ี ๒๕๖๐ กำาหนดีให้รัฐพิ่่งจัดีให้ม่กฎหมายุเพิ่่ยุงเที่่าที่่�จำาเป็็น แลัะยุกเลัิกหร่อป็รับป็รุงกฎหมายุ

ที่่�หมดีคัวามจำาเป็็นหร่อไม่สอดีคัลั้องกับสภาพิ่การณ์หร่อที่่�เป็็นอุป็สรรคัติ่อการดีำารงช่่วิติ หร่อการป็ระกอบ

อาช่่พิ่โดียุไม่ช่ักช่้า เพิ่่�อไม่ให้เป็็นภาระแก่ป็ระช่าช่น แลัะให้ป็ระช่าช่นเข้าถึ่งติัวบที่กฎหมายุติ่างๆ ไดี้โดียุสะดีวก

แลัะเข้าใจกฎหมายุไดี้ง่ายุเพิ่่�อป็ฎิบัติิไดี้อยุ่างถึ้กติ้อง ที่ั�งน่� หากหน่วยุงานของรัฐที่่�ดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ติามอำานาจหน้าที่่�ของตินอยุ้่ก่อนแลั้ว สามารถึดีำาเนินการติ่อไป็ไดี้ โดียุไม่กระที่บติ่อการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ที่่�ดีำาเนินการอยุ้่ก่อนแลั้ว(มาติรา ๔ วรรคัหน่�ง) เช่่นการไกล่ัเกล่ั�ยุโดียุอำาเภอติามพิ่ระราช่บัญญัติิระเบ่ยุบ

บริหารราช่การแผ่่นดิีน (ฉับับท่ี่� ๗) พิ่.ศ. ๒๕๕๐ การไกลั่เกลั่�ยุโดียุสำานักงานอัยุการส้งสุดี ติามระเบ่ยุบสำานักงาน

อัยุการส้งสุดีว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุแลัะป็ระนอมข้อพิ่ิพิ่าที่คัดี่อาญาในช่ั�นพิ่นักงานอัยุการ พิ่.ศ.๒๕๕๕ อยุ่างไร

ก็ติามไม่เป็็นการติ้องห้ามหากหน่วยุงานของรัฐดีังกลั่าวอาจดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามพิ่ระราช่บัญญัติิ

น่�ก็ไดี้ (มาติรา ๔ วรรคัสอง)

๑.๔.๑.๓ ข้อบัเข้ติ แล่ะอำานาจหน้าที่่�ในการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

  ๑.๔.๑.๓.๑ ข้อบัเข้ติในการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ กรณ่ป็ระช่าช่นป็ระสงคั์ขอรับบริการ

ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ จากศ้นยุ์ยุุติิธรรมสร้างสุข 

(ศ้นยุ์บริการร่วมกระที่รวงยุุติิธรรม) กระที่รวงยุุติิธรรม ที่ั�งส่วนกลัางแลัะส่วนภ้มิภาคัโดียุ เจ้าหน้าที่่�

จะรับคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่แลัะดีำาเนินการกลัั�นกรองเบ่�องติ้น แลั้วส่งคัำาร้องดีังกลั่าวให้หน่วยุงาน 

ในสังกัดีกระที่รวงยุุติิธรรมกรณ่ส่วนกลัางคั่อกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ แลัะส่วนภ้มิภาคัคั่อสำานักงานยุุติิธรรม

เพิ่่�อดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามอำานาจหน้าที่่�ติ่อไป็ ที่ั�งน่� กระที่รวงยุุติิธรรมไดี้ม่ป็ระกาศลังวันที่่�

๒๔ กุมภาพิ่ันธ์ ๒๕๖๓ เร่�องกำาหนดีหน่วยุงานซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามพิ่ระราช่บัญญัติิ

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ 

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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แผนภ้มิที่่� ๒  กระบัวนงานไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ข้องหน่วยงานรัฐส่ังกัด้กระที่รวงยุติิธิรรม (ส่่วนกล่าง)

แผนภ้มิที่่� ๓ กระบัวนงานไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ข้องหน่วยงานรัฐส่ังกัด้กระที่รวงยุติิธิรรม (ส่่วนภ้มิภาค)

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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  ๑.๔.๑.๓.๒ อำานาจหน้าที่่�ในการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ 

(ก) การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างแพ่ง (มาติรา ๒๐) “ข้อพิิ่พิ่าที่ที่างแพ่ิ่ง”หมายุถ่ึง

ข้อโติ้แยุ้งที่่�เกิดีข่�นระหว่างบุคัคัลัสองฝ่ายุหร่อมากกว่า เก่�ยุวกับสิที่ธิหร่อหน้าที่่�ของบุคัคัลัติามกฎหมายุแพิ่่ง

โดียุบุคัคัลัที่่�ถึ้กโติ้แยุ้งสิที่ธิจะติ้องนำาคัดี่ไป็ส้่ศาลัที่่�ม่เขติอำานาจเพิ่่�อให้ศาลัม่คัำาพิ่ิพิ่ากษาหร่อคัำาสั�งช่่�ขาดีติัดีสิน

แลัะบังคัับติามข้อพิ่ิพิ่าที่นั�น ซั่�งเป็็นการดีำาเนินคัดี่ติามกระบวนการยุุติิธรรมกระแสหลััก ในการน่�พิ่ระราช่บัญญัติิ

ไดี้กำาหนดีให้ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งบางกรณ่สามารถึไกลั่เกลั่�ยุไดี้ดี้วยุคัวามสมัคัรใจของคั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุ ดีังน่�            

(ก.๑) หน่วยงานข้องรัฐส่ามารถไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างแพ่งได้้ ๔ กรณ่ ด้ังน่�

กรณ่ที่่� ๑ ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่่�เก่�ยุวกับที่่�ดีินที่่�มิใช่้ข้อพิ่ิพิ่าที่เก่�ยุวดี้วยุกรรมสิที่ธิ� 

โดียุ “ส่ิที่ธิิในที่่�ด้ิน” ติามคัวามหมายุของกฎหมายุที่่�ดีินม่ ๒ ป็ระการ คั่อ 

๑) กรรมสิ่ที่ธิิ� หมายุถ่ึง คัวามเป็็นเจ้าของซ่ั�งบุคัคัลั อาจเป็็นเจ้าของท่ี่�ดิีนได้ี

โดียุการม่กรรมสิที่ธิ� โดียุรัฐจะออกหนังส่อสำาคััญแสดีงกรรมสิที่ธิ�ให้ ไดี้แก่ โฉันดีที่่�ดีิน โฉันดีแผ่นที่่� โฉันดี ติราจอง

แลัะติราจองที่่�ติราว่าไดี้ที่ำาป็ระโยุช่น์แลั้ว ดีังนั�น กรณ่การแยุ่งการคัรอบคัรองที่่�ดีินโดียุสงบเป็ิดีเผ่ยุ แลัะเจตินา

เป็็นเจ้าของติิดีติ่อกันเป็็นเวลัา ๑๐ ป็ี จ่งจะไดี้กรรมสิที่ธิ� (กรณ่ดีังกลั่าวไม่สามารถึไกลั่เกลั่�ยุไดี้) 

๒) ส่ิที่ธิิครอบัครอง หมายุถึ่ง สิที่ธิคัรอบคัรองในฐานะเป็็นเจ้าของ

โดียุการที่ำาป็ระโยุช่น์ หร่อการถ่ึอคัรอง โดียุรัฐจะออกหนังส่อรับรองการที่ำาป็ระโยุช่น์หร่อหลัักฐานท่ี่�เร่ยุกช่่�ออยุ่างอ่�นให้

เช่่น หนังส่อรับรองการที่ำาป็ระโยุช่น์ (น.ส.๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.), แบบหมายุเลัข ๓ ใบเหยุ่ยุบยุำ�า ติราจอง

รวมถึ่งที่่�ดีินที่่�ม่หลัักฐานการแจ้งการคัรอบคัรองที่่�ดีิน (ส.คั.๑) เป็็นติ้น ดีังนั�น กรณ่การแยุ่ง การคัรอบคัรองที่่�ดีิน

โดียุสงบ เป็ิดีเผ่ยุ แลัะเจตินาเป็็นเจ้าของติิดีติ่อกันเป็็นเวลัา ๑ ป็ีจ่งจะไดี้กรรมสิที่ธิ� (กรณ่ดีังกลั่าวไม่สามารถึ

ไกลั่เกลั่�ยุไดี้) 

กรณ่ท่ี่� ๒ ข้อพิิ่พิ่าที่ระหว่างที่ายุาที่เก่�ยุวกับที่รัพิ่ย์ุมรดีก โดียุ “ที่รัพย์มรด้ก” 

ค่ัอ ที่รัพิ่ยุ์สินทีุ่กช่นิดีของผ่้้ติายุที่่�ติกที่อดีแก่ที่ายุาที่เม่�อผ่้้ติายุถึ่งแก่คัวามติายุ รวมที่ั�ง สิที่ธิหน้าที่่�

แลัะคัวามรับผ่ิดีติ่างๆที่่�ผ่้้ติายุม่อยุ้่ เว้นแติ่ ติามกฎหมายุหร่อโดียุสภาพิ่แลั้วเป็็นการเฉัพิ่าะตัิวของผ่้้ติายุโดียุแที่้ 

ซั่�งที่ายุาที่ผ่้้ม่สิที่ธิรับมรดีกของผ่้้ติายุติามกฎหมายุแบ่งออกเป็็น ๒ ป็ระเภที่ คั่อ“ผ่้้รับพิ่ินัยุกรรม” แลัะ“ที่ายุาที่

โดียุธรรม”ม่ ๖ ลัำาดีับ ดีังน่� ๑) ผ่้้ส่บสันดีาน คั่อบุติรโดียุช่อบดี้วยุกฎหมายุ บุติรนอกกฎหมายุที่่�บิดีารับรองแลั้ว 

แลัะบุติรบุญธรรม ๒) บิดีามารดีา ในกรณ่ของบิดีาเฉัพิ่าะบิดีาที่่�ช่อบดี้วยุกฎหมายุเที่่านั�นที่่�ม่สิที่ธิรับมรดีก 

๓) พิ่่�น้องร่วมบิดีามารดีาเดี่ยุวกัน ๔) พิ่่�น้องร่วมแติ่บิดีาหร่อ มารดีาเดี่ยุวกัน หร่อที่่�เรามักเร่ยุกกันว่า “พิ่่�น้อง

ติ่างพิ่่อหร่อติ่างแม่” ๕) ลัุง ป็้า น้า อา แลัะ ๖) ป็้่ ยุ่า ติา ยุายุ

กรณ่ที่่� ๓ ข้อพิ่ิพิ่าที่อ่�นติามที่่�กำาหนดีในพิ่ระราช่กฤษฎ่กา โดียุกฎหมายุเป็ิดี

ช่่องที่างให้สามารถึแก้ไขเพิิ่�มเติิมข้อพิิ่พิ่าที่ที่างแพ่ิ่งอ่�นนอกจากท่ี่�กำาหนดีในกรณ่ท่ี่� ๑ แลัะท่ี่� ๒ ได้ีสะดีวกแลัะ

เหมาะสมติามสภาวการณ์

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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กรณ่ที่่� ๔ ข้อพิ่ิพิ่าที่อ่�นนอกจากกรณ่ที่่� ๑-๒ แลัะกรณ่ที่่� ๓ ที่่�ม่ทีุ่นที่รัพิ่ยุ์

ไม่เกินห้าลั้านบาที่ หร่อไม่เกินจำานวนติามที่่�กำาหนดีในพิ่ระราช่กฤษฎ่กา  โดียุกฎหมายุเป็ิดีช่่องที่างให้สามารถึ

แก้ไขเพิ่ิ�มเติิมจำานวนทีุ่นที่รัพิ่ยุ์ในข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งอ่�นติามที่่�กำาหนดี ไดี้สะดีวกแลัะเหมาะสมติามสภาวการณ์

(ก.๒) หน่วยงานข้องรัฐไม่ม่อำานาจไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างแพ่งได้้ รวม ๓ กรณ่ ดั้งน่�

กรณ่ท่ี่� ๑ ข้อพิิ่พิ่าที่เก่�ยุวด้ีวยุสิที่ธิแห่งสภาพิ่บุคัคัลั โดียุ “สิ่ที่ธิิแห่ง

ส่ภาพบุัคคล่”หมายุถึ่ง สิที่ธิติ่างๆ เก่�ยุวกับสถึานภาพิ่ แลัะคัวามสามารถึของบุคัคัลั ติามที่่�บัญญัติิไว้ในป็ระมวลั

กฎหมายุแพิ่่งแลัะพิ่าณิช่ยุ์ บรรพิ่ ๑ ลัักษณะ ๒ หมวดี ๑ เช่่น การใช่้ช่่�อใช่้นาม การเป็็นคันไร้คัวามสามารถึ

การที่ำาการแที่นผ่้้ไม่อยุ้่ การถึ่อสัญช่าติิ  เป็็นติ้น

กรณ่ท่ี่� ๒ ข้อพิิ่พิ่าที่เก่�ยุวด้ีวยุสิที่ธิในคัรอบคัรัว โดียุ “สิ่ที่ธิิในครอบัครัว”

หมายุถึ่ง สิที่ธิที่่�เกิดีจากคัวามสัมพิ่ันธ์ระหว่าง สาม่ ภริยุา หร่อบิดีามารดีา แลัะบุติร เช่่น การหยุ่า

ภริยุาเร่ยุกคั่าอุป็การะเลั่�ยุงดี้จากสาม่ สาม่หร่อภริยุาฟ้้องเร่ยุกคั่าเส่ยุหายุหร่อคั่าที่ดีแที่นจากหญิงอ่�นหร่อจาก

ช่ายุอ่�นที่่�ม่คัวามสัมพิ่ันธ์ฉัันช่้้สาวกับภริยุาหร่อสาม่ของติน 

กรณ่ท่ี่� ๓ ข้อพิิ่พิ่าที่เก่�ยุวด้ีวยุกรรมสิที่ธิ�ในอสังหาริมที่รัพิ่ย์ุ โดียุ 

“อสั่งหาริมที่รัพย์” หมายุถึ่ง ที่่�ดีิน ที่รัพิ่ยุ์อันติิดีกับที่่�ดีิน หร่อป็ระกอบเป็็นอันเดี่ยุวกับที่่�ดีิน รวมที่ั�งสิที่ธิที่ั�งหลัายุ

อันเก่�ยุวกับกรรมสิที่ธิ�ที่่�ดีินดี้วยุ อาจแบ่งอสังหาริมที่รัพิ่ยุ์ออกไดี้ ดีังน่� 

๑) ที่่�ดีิน พิ่่�นดีินที่ั�วไป็ รวมถึ่งภ้เขา ห้วยุ  หนอง คัลัอง บ่ง ฯลัฯ 

๒) ที่รัพิ่ยุ์อันติิดีกับที่่�ดีิน ไดี้แก่ ไม้ยุ่นติ้น อาคัาร โรงเร่อน หร่อ สิ�งก่อสร้างบน

ที่่�ดีิน เช่่น บ้าน ที่าวน์เฮาส์ โรงงาน อาคัารพิ่าณิช่ยุ์ เป็็นติ้น 

๓) ที่รัพิ่ยุ์ซั่�งป็ระกอบเป็็นอันเดี่ยุวกับที่่�ดีิน ไดี้แก่ แม่นำ�า ลัำาคัลัอง แร่ธาติุ 

กรวดี ที่รายุที่่�ม่อยุ้่ติามธรรมช่าติิ หร่อซั่�งมนุษยุ์นำามารวมไว้กับที่่�ดีินจนกลัายุเป็็นส่วนหน่�งของพิ่่�นดีิน

ติามธรรมช่าติิ

๔) สิที่ธิทัี่�งหลัายุอันเก่�ยุวกับกรรมสิที่ธิ�ในท่ี่�ดิีน ได้ีแก่ กรรมสิที่ธิ�ในท่ี่�ดิีน

ที่่�ม่โฉันดี สิที่ธิคัรอบคัรองในที่่�ดีินที่่�ไม่ม่โฉันดี ภาระ จำายุอม สิที่ธิอาศัยุ สิที่ธิเหน่อพิ่่�นดีิน  

ดีังนั�น กรรมส่ิที่ธิิ�ในอส่ังหาริมที่รัพย์ คั่อ คัวามเป็็นเจ้าของที่รัพิ่ยุ์สินดีังกลั่าว

ข้างติ้น ยุ่อมม่สิที่ธิติ่อที่รัพิ่ยุ์สินของตินเอง โดียุสรุป็ ๕ ป็ระการ คั่อ ๑) สิที่ธิใช่้สอยุที่รัพิ่ยุ์สิน ๒) สิที่ธิจำาหน่ายุ

ที่รัพิ่ยุ์สิน ๓) สิที่ธิไดี้ดีอกผ่ลัแห่งที่รัพิ่ยุ์สิน ๔) สิที่ธิติิดีติามเอาที่รัพิ่ยุ์สินคั่นจากผ่้้ที่่�ไม่ม่สิที่ธิจะยุ่ดีถึ่อไดี้ 

๕) ม่สิที่ธิขัดีขวางมิให้ผ่้้อ่�นสอดีเข้าเก่�ยุวข้องกับที่รัพิ่ยุ์สินนั�นโดียุมิช่อบดี้วยุกฎหมายุ ติัวอยุ่าง คัดี่พิ่ิพิ่าที่

ที่่�เก่�ยุวกับการพิ่ิพิ่าที่เร่�องกรรมสิที่ธิ�ในอสังหาริมที่รัพิ่ยุ์ ไม่สามารถึจะนำามายุ่�นคัำาขอให้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้ เช่่น ผ่้้จะซั่�อ

ฟ้้องบังคัับให้ผ้้่จะขายุโอนกรรมสิที่ธิ�ในท่ี่�ดิีนให้แก่ติน (อ้างสิที่ธิติามสัญญา), นายุดีำาอ้างกรรมสิที่ธิ�ในท่ี่�ดิีนว่า

ได้ีคัรอบคัรองป็รป็ักษ์ในที่่�ดีินของนายุขาว เกิน ๑๐ ป็ี, การอ้างว่าเป็็นที่่�งอกริมติลัิ�ง, การอ้างให้เป็ิดีที่างจำาเป็็น, 
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การขอให้ร่�อถึอนโรงเร่อนที่่�ก่อสร้างรุกลัำ�ามาในที่่�ดีิน, เจ้าของที่่�ดีินขอให้ขับไลั่ผ่้้เช่่าที่่�ดีิน ผ่้้อาศัยุ หร่อผ่้้อ่�นที่่�เข้ามา

อยุ้่ในที่่�ดีิน, การขอฟ้้องบังคัับจำานองอสังหาริมที่รัพิ่ยุ์อันม่ผ่ลับังคัับ แก่ที่รัพิ่ยุ์จำานองที่่�เป็็นป็ระกันให้ติ้อง

ถึ้กนำาออกขายุที่อดีติลัาดี, กรณ่ที่่�ดีินไม่ม่เอกสารสิที่ธิ� (สิที่ธิคัรอบคัรอง) หากม่ข้อโติ้เถึ่ยุงเร่�องคัวามเป็็นเจ้าของ

ที่่�ดีิน หร่อขอให้เป็ิดีที่างจำาเป็็นในที่่�ดีิน เป็็นติ้น 

(ข้) การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างอาญา (ติามมาติรา ๓๕)

(ข้.๑) หน่วยงานข้องรัฐส่ามารถไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างอาญาได้้ ๒ กรณ่ (มาติรา ๓๕)

กรณ่ที่่� ๑ คัวามผ่ิดีอันยุอมคัวามไดี้ คั่อ คัดี่ที่่�ผ่้้เส่ยุหายุไดี้ รับคัวามเดี่อนร้อน

หร่อเส่ยุหายุโดียุติรง (คัวามผ่ิดีติ่อส่วนติัว) สังคัมไม่ไดี้รับผ่ลักระที่บหร่อเดี่อดีร้อนจากการกระที่ำาผ่ิดีนั�นดี้วยุ 

กรณ่ที่่� ๒ คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษเป็็นคัวามผ่ิดีติ่อแผ่่นดีิน

ที่่�ไม่สามารถึไกลั่เกลั่�ยุไดี้แติ่พิ่ระราช่บัญญัติิน่�กำาหนดีให้คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษในคัดี่ระหว่างบุคัคัลักระที่ำา การไกลั่เกลั่�ยุ

ไดี้ซั่�งแบ่งคัวามผ่ิดีลัหุโที่ษออกเป็็น ๒ ส่วน ดีังน่�

ส่่วนที่่� ๑ คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ ติามป็ระมวลักฎหมายุอาญา มาติรา ๓๙๐ 

มาติรา ๓๙๑ มาติรา ๓๙๒ มาติรา ๓๙๓ มาติรา ๓๙๔ มาติรา ๓๙๕ แลัะ มาติรา ๓๙๗ ไดี้แก่

- มาติรา ๓๙๐  ป็ระมาที่เป็็นเหตุิให้บุคัคัลัอ่�นได้ีรับอันติรายุแก่กายุแลัะจิติใจ

- มาติรา ๓๙๑  ที่ำาร้ายุผ้้่อ่�นไม่ถ่ึงกับเป็็นเหตุิให้เกิดีอันติรายุแก่กายุแลัะจิติใจ                                                   

- มาติรา ๓๙๒  ที่ำาให้ผ่้้อ่�นเกิดีคัวามกลััวหร่อติกใจโดียุการข้่เข็ญ

- มาติรา ๓๙๓   ดี้หมิ�นผ่้้อ่�นซั่�งหน้าหร่อดี้วยุการโฆษณา

- มาติรา ๓๙๔  ไล่ัต้ิอนหร่อที่ำาให้สัติว์เข้าสวนไร่นาของผ้้่อ่�นท่ี่�แต่ิงดิีนไว้

เพิ่าะพัิ่นธ์ุไว้ หร่อม่พิ่่ช่พิ่ันธุ์ หร่อผ่ลัผ่ลัิติอยุ้่

- มาติรา ๓๙๕ ป็ล่ัอยุป็ลัะลัะเลัยุให้สัติว์เข้าในสวนไร่นาของผ้้่อ่�นท่ี่�แต่ิงดิีนไว้

เพิ่าะพิ่ันธุ์ไว้ หร่อม่พิ่่ช่ พิ่ันธุ์ หร่อผ่ลัิติผ่ลัอยุ้่

- มาติรา ๓๙๗  กระที่ำาดี้วยุป็ระการใดี ๆ อันเป็็นการรังแกหร่อข่มเหงผ่้้อ่�น

หร่อกระที่ำาให้ผ่้้อ่�นไดี้รับคัวามอับอายุหร่อเดี่อดีร้อนรำาคัาญในที่่�สาธารณสถึานหร่อติ่อหน้าธารกำานัลั 

ส่่วนท่ี่� ๒ คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษอ่�น ท่ี่�ไม่กระที่บติ่อส่วนรวม ติามท่ี่�กำาหนดีใน

พิ่ระราช่กฤษฎ่กา

๑.๔.๒ พนักงานส่อบัส่วน ( การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างอาญาในชั�นการส่อบัส่วน )

๑.๔.๒.๑ หล่ักการแล่ะเหติุผล่

การไกลั่เกลั่�ยุคัดี่อาญาในช่ั�นการสอบสวนที่่�เก่�ยุวกับคัวามผ่ิดีอันยุอมคัวามไดี้ คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ

แลัะคัวามผ่ิดีที่่�ม่อัติราโที่ษจำาคัุกอยุ่างส้งไม่เกินสามป็ี ติามบัญช่่ที่้ายุพิ่ระราช่ บัญญัติิน่� เน่�องจากม่คัดี่อาญา

บางคัดี่ที่่�ม่ลัักษณะของการกระที่ำาเป็็นคัวามผ่ิดีที่่�ไม่ร้ายุแรงแลัะไม่ส่งผ่ลักระที่บรุนแรงติ่อสังคัม ซั่�งผ่้้ติ้องหา
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อาจกลัับตินเป็็นคันดี่ไดี้ แลัะผ่้้เส่ยุหายุอาจไดี้รับการช่ดีเช่ยุเยุ่ยุวยุาติามสมคัวร หากม่การสนับสนุนให้คั้่กรณ่ไดี้

รับการไกลั่เกลั่�ยุคัดี่อาญาในช่ั�นการสอบสวน เพิ่่�อให้ผ่้้ติ้องห้ามโอกาสแสดีงคัวามสำาน่กในการกระที่ำาแลัะพิ่ยุายุาม

บรรเที่าผ่ลัร้ายุแห่งคัวามผ่ิดีนั�น อันจะเป็็นการนำาไป็ส้่การยุอมคัวาม แลัะยุุติิดี้วยุคัวามสมานฉัันที่์

๑.๔.๒.๒ ป็ระเภที่คด้่ความผิด้ที่่�กระที่ำาการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างอาญาชั�นส่อบัส่วนได้้

(มาติรา ๔๑) รวม ๓ ป็ระเภที่ ดีังติ่อไป็น่�

          ป็ระเภที่ที่่� ๑ คัวามผ่ิดีอันยุอมคัวามไดี้                                                          

          ป็ระเภที่ที่่� ๒  คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ  โดียุแบ่งออกเป็็น  ๒ ส่วน ดีังน่�

ส่วนที่่� ๑ คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ ติามป็ระมวลักฎหมายุอาญา มาติรา ๓๙๐  

มาติรา ๓๙๑ มาติรา ๓๙๒ มาติรา ๓๙๓ มาติรา ๓๙๔ มาติรา ๓๙๕ แลัะ มาติรา ๓๙๗ ไดี้แก่

- มาติรา ๓๙๐ ป็ระมาที่เป็็นเหติุให้บุคัคัลัอ่�นไดี้รับอันติรายุแก่กายุแลัะจิติใจ

- มาติรา ๓๙๑ ที่ำาร้ายุผ่้้อ่�นไม่ถึ่งกับเป็็นเหติุให้เกิดีอันติรายุแก่กายุแลัะจิติใจ

- มาติรา ๓๙๒ ที่ำาให้ผ่้้อ่�นเกิดีคัวามกลััวหร่อติกใจโดียุการข้่เข็ญ

- มาติรา ๓๙๓ ดี้หมิ�นผ่้้อ่�นซั่�งหน้าหร่อดี้วยุการโฆษณา

- มาติรา ๓๙๔ ไล่ัต้ิอนหร่อที่ำาให้สัติว์เข้าสวนไร่นาของผ้้่อ่�นท่ี่�แต่ิงดิีนไว้ เพิ่าะพัิ่นธ์ุไว้

 หร่อม่พิ่่ช่พิ่ันธุ์ หร่อผ่ลัผ่ลัิติอยุ้่

- มาติรา ๓๙๕ ป็ลั่อยุป็ลัะลัะเลัยุให้สัติว์เข้าในสวนไร่นาของผ่้้อ่�นแติ่งดีินไว้

เพิ่าะพิ่ันธุ์ไว้หร่อม่พิ่่ช่ พิ่ันธุ์ หร่อผ่ลัิติผ่ลัอยุ้่

- มาติรา ๓๙๗  กระที่ำาดี้วยุป็ระการใดี ๆ อันเป็็นการรังแกหร่อข่มเหงผ่้้อ่�นหร่อ

กระที่ำาให้ผ่้้อ่�นไดี้รับคัวามอับอายุหร่อเดี่อดีร้อนรำาคัาญในที่่�สาธารณสถึานหร่อติ่อหน้าธารกำานัลั

ส่วนท่ี่� ๒ คัวามผิ่ดีลัหุโที่ษอ่�น ท่ี่�ไม่กระที่บต่ิอส่วนรวม ติามท่ี่�กำาหนดีใน 

พิ่ระราช่กฤษฎ่กา

       ป็ระเภที่ที่่� ๓ คัวามผ่ิดีที่่�ม่อัติราโที่ษจำาคัุกอยุ่างส้งไม่เกิน ๓ ป็ี ติามบัญช่่ที่้ายุ 

พิ่ระราช่บัญญัติิน่� ไดี้แก่

- มาติรา ๒๙๔ วรรคัหน่�ง คัวามผ่ิดีฐานเข้าร่วมในการชุ่มนุมติ่อส้้แลัะม่ผ่้้ถึ่ง

แก่คัวามติายุจากการชุ่มนุมติ่อส้้นั�น 

- มาติรา ๒๙๕ คัวามผ่ิดีฐานที่ำาร้ายุร่างกายุ  

- มาติรา ๒๙๖ คัวามผ่ิดีฐานที่ำาร้ายุร่างกายุโดียุม่เหติุฉักรรจ์   

- มาติรา ๒๙๙ วรรคัหน่�ง คัวามผ่ิดีฐานเข้าร่วมในการชุ่มนุมติ่อส้้แลัะม่ผ่้้ไดี้รับ

อันติรายุสาหัสจากการชุ่มนุมติ่อส้้นั�น 
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- มาติรา ๓๐๐ คัวามผ่ิดีฐานป็ระมาที่เป็็นเหติุให้ผ่้้อ่�นไดี้รับอันติรายุสาหัส   

- มาติรา ๓๓๔ คัวามผ่ิดีฐานลัักที่รัพิ่ยุ์

๑.๔.๒.๓ การไกล่่เกล่่�ยในชั�นส่อบัส่วนในคด้่ป็ระเภที่ที่่� ๓ (ติามบัญช่่ที่้ายุพิ่ระราช่บัญญัติิ) 

ดีังกลั่าว จะกระที่ำาไดี้ติ้องเข้าหลัักเกณฑ์์สำาคััญ ดีังติ่อไป็น่� (มาติรา ๔๒)

 (๑) ผ่้้ติ้องหาไม่เคัยุไดี้รับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญาติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่� เว้นแติ่

เป็็นคัวามผ่ิดีที่่�ไดี้กระที่ำาโดียุป็ระมาที่ คัดี่คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ ซั่�งพิ่้นระยุะเวลัาเกินสามป็ีนับแติ่ม่คัำาสั�งยุุติิคัดี่

 (๒) ผ่้้ติ้องหาไม่อยุ้่ระหว่างติ้องคัำาพิ่ิพิ่ากษาถึ่งที่่�สุดีให้จำาคัุกหร่อพิ่้นโที่ษมาแลั้วเกินกว่า ๕ ป็ี 

เว้นแติ่เป็็นคัดี่คัวามผ่ิดีที่่ไดี้กระที่ำาโดียุป็ระมาที่คัดี่คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษหร่อคัดี่คัวามผ่ิดีที่่�ผ่้้ติ้องหาไดี้กระที่ำาในขณะ

ที่่�ม่อายุุติำ�ากว่า ๑๘ ป็ี

๑.๔.๓ ผ้้ไกล่่เกล่่�ย

กำาหนดีให้บุคัคัลัที่่�ป็ระสงคั์จะข่�นที่ะเบ่ยุนผ่้้ ไกลั่เกลั่�ยุให้ยุ่�นคัำาขอติ่อนายุที่ะเบ่ยุน 

(มาติรา ๙ วรรคัหน่�ง) เพิ่่�อให้อำานาจแก่หน่วยุงานซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่สามารถึดีำาเนินการรับข่�นที่ะเบ่ยุน

แลัะอบรมผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุดี้วยุตินเองไดี้ โดียุให้หัวหน้าหน่วยุงานของรัฐแติ่ลัะหน่วยุงานเป็็นนายุที่ะเบ่ยุนแลัะให้

นายุที่ะเบ่ยุนม่อำานาจสรรหาบุคัคัลัซั่�งม่คัวามเหมาะสมซั่�งจะข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้แติ่ติ้องไดี้รับคัวามยุินยุอม

จากบุคัคัลันั�น (มาติรา ๙ วรรคัสอง)

 ๑.๔.๓.๑ การข้้�นที่ะเบั่ยนเป็็นผ้้ไกล่่เกล่่�ยแล่ะจัด้ที่ำาบััญช่รายช่�อผ้้ไกล่่เกล่่�ย

ระเบ่ยุบกรมคุ้ัมคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ว่าด้ีวยุการไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ของศ้นย์ุไกล่ัเกล่ั�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ๒๕๖๒ ไดี้กำาหนดีให้นายุที่ะเบ่ยุนจัดีให้ม่ที่ะเบ่ยุนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นข่�นในกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ โดียุคัำาน่งถึ่งคัวามพิ่ร้อมแลัะคัวามจำาเป็็น

เม่�อม่ที่ะเบ่ยุนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุให้กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่จัดีให้ม่บัญช่่รายุช่่�อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่ั�งกรุงเที่พิ่มหานคัร

แลัะจังหวัดี ที่ั�งน่� ให้ที่ะเบ่ยุนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุสิ�นผ่ลัสามป็ีนับแติ่วันม่ป็ระกาศข่�นที่ะเบ่ยุน

 ๑.๔.๓.๒ การรับัส่มัครเป็็นผ้้ไกล่่เกล่่�ย  โดียุการดีำาเนินงาน รวม ๔ ขั�นติอน ดีังน่�

ขั�นติอนที่่� ๑ ป็ระกาศรับสมัคัรบุคัคัลัที่่�ป็ระสงคั์ข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ขั�นติอนท่ี่� ๒  บุคัคัลัท่ี่�ป็ระสงคั์ยุ่�นคัำาขอข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุติามแบบท่ี่�กำาหนดี

ขั�นติอนท่ี่� ๓  ติรวจสอบคัณุสมบติัิแลัะลัักษณะติอ้งห้ามรวมทัี่�งเอกสารหลัักฐานป็ระกอบ

คัำาขอ

คัุณสมบัติิ ดีังน่�

- ผ่่านการอบรมการไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ติามหลัักส้ติรท่ี่�คัณะกรรมกาพัิ่ฒนา 

การบริหารงานยุุติิธรรมแห่งช่าติิ ติามกฎหมายุว่าดี้วยุการพิ่ัฒนาการบริหารงานยุุติิธรรมแห่งช่าติิรับรอง 

(มาติรา ๑๐ ก. (๑))
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- เป็็นผ่้้ม่ป็ระสบการณ์ในดี้านติ่าง ๆ อันจะเป็็นป็ระโยุช่น์แก่การไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ (มาติรา ๑๐ ก. (๒)) 

ลัักษณะติ้องห้าม ดีังน่�

- เคัยุรับโที่ษจำาคัุกโดียุคัำาพิ่ิพิ่ากษาถึ่งที่่�สุดีให้จำาคัุก เว้นแติ่เป็็นโที่ษสำาหรับ

คัวามผ่ิดีที่่�ไดี้กระที่ำาโดียุป็ระมาที่ หร่อคัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ (มาติรา ๑๐ ข (๑))

- เป็็นคันไร้คัวามสามารถึคันเสม่อนไร้คัวามสามารถึ หร่อคันวิกลัจริติจิติ

ฟ้ั�นเฟ้้อนไม่สมป็ระกอบหร่อ (มาติรา ๑๐ ข (๒)

- เคัยุถ้ึกเพิิ่กถึอนการเป็็นผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่�แลัะ ยุังไม่พิ่้น ๕ ปี็

นับถึ่งวันยุ่�นคัำาขอรับหนังส่อรับรองการข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ (มาติรา ๑๐ ข. (๓)) ที่ั�งน่�เพิ่่�อให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ม่มาติรฐานเดี่ยุวกันแลัะป็ฏิิบัติิงานไดี้อยุ่างม่ป็ระสิที่ธิภาพิ่

เอกสารหลัักฐานป็ระกอบคัำาขอ ดีังน่�

- ที่ะเบ่ยุนบ้าน แลัะบัติรป็ระจำาตัิวป็ระช่าช่นหร่อบัติรป็ระจำาตัิวเจ้าหน้าท่ี่�ของรัฐ

- แนบเอกสารหลัักฐาน ไดี้แก่ สำาเนาแสดีงคัุณวุฒิพิ่ร้อมแสดีงติ้นฉับับ ร้ป็ถึ่ายุส่

ป็ัจจุบันไม่สวมแว่นดีำา ขนาดี ๑.๕ นิ�ว จำานวน ๒ ร้ป็ เอกสารหลัักฐานแสดีงป็ระสบการณ์ป็ฏิิบัติิงาน

ดี้านการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ในหน่วยุงานภาคัรัฐหร่อภาคัป็ระช่าช่นที่่�ดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ไม่น้อยุกว่า 

๕ เร่�อง หร่อหนังส่อรับรองป็ระสบการณ์ดี้านติ่าง ๆ อันจะเป็็นป็ระโยุช่น์ติ่อการไกลั่เกลั่�ยุ

- ที่ั�งน่� หากถึ้กติ้องให้ลังที่ะเบ่ยุนรับคัำาขอพิ่ร้อมออกหลัักฐานแสดีง การรับให้

แก่ผ่้้ยุ่�นคัำาขอแลัะดีำาเนินการติ่อไป็

ขั�นติอนที่่� ๔ การพิ่ิจารณาคัำาขอข่�นที่ะเบ่ยุน โดียุเจ้าหน้าที่่�ที่ำาคัวามเห็นเสนอ

นายุที่ะเบ่ยุนป็ระกอบการพิ่ิจารณา แลัะม่ผ่ลัการพิ่ิจารณา ดีังน่�

- กรณ่นายุที่ะเบ่ยุนม่คัำาสั�งไม่รับข่�นที่ะเบ่ยุนผ่้้ยุ่�นคัำาขอเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 

แลัะให้แสดีงเหตุิผ่ลัในการม่คัำาสั�งดัีงกล่ัาวด้ีวยุ พิ่ร้อมม่หนังส่อแจ้งให้ผ้้่ยุ่�นคัำาขอที่ราบคัำาสั�งภายุในเจ็ดีวัน

นับแติ่วันที่่�ม่คัำาสั�ง

- กรณ่นายุที่ะเบ่ยุนม่คัำาสั�งรับข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุ แลัะให้บันท่ี่ก

ไว้ในที่ะเบ่ยุนผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุด้ีวยุ พิ่ร้อมออกหนังส่อรับรองการข่�นที่ะเบ่ยุน แลัะบัติรป็ระจำาติัวผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไว้เป็็น

หลัักฐานในการน่� นายุที่ะเบ่ยุนจะดีำาเนินการติ่อที่ะเบ่ยุน แก้ไขข้อคัวามกรณ่ที่่�ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�ไดี้รับการข่�นที่ะเบ่ยุน

ป็ระสงคั์จะแก้ไขข้อคัวามในที่ะเบ่ยุนหนังส่อรับรองการข่�นที่ะเบ่ยุนหร่อบัติรป็ระจำาติัวให้ถึ้กติ้องติามคัวามเป็็นจริง

หร่อในกรณ่ที่่�หนังส่อรับรองการข่�นที่ะเบ่ยุนหร่อบัติรป็ระจำาติัวผ่้้ไดี้รับการข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุส้ญหายุ

ช่ำารุดีเส่ยุหายุ หร่อถึ้กที่ำาลัายุ หร่อออกใบแที่นหนังส่อรับรองการข่�นที่ะเบ่ยุนแลัะบัติรป็ระจำาติัวใหม่
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๑.๔.๓.๓ การส่รรหาผ้้ไกล่่เกล่่�ย

 ให้นายุที่ะเบ่ยุนม่อำานาจสรรหาบุคัคัลัซั่�งม่คัวามเหมาะสมที่่�จะข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุดี้วยุ

แติ่ติ้องไดี้รับคัวามยุินยุอมจากบุคัคัลันั�น บุคัคัลัซั่�งม่คัวามเหมาะสมดีังกลั่าว ให้หมายุคัวามรวมถึ่ง ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ที่่�ข่�นที่ะเบ่ยุนติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ โดียุการดีำาเนินงาน รวม ๔ ขั�นติอน ดีังน่�

ขั�นติอนที่่� ๑ คััดีเลั่อกบุคัคัลัที่่�เหมาะสม ซั่�งม่คัุณสมบัติิ แลัะไม่ม่ลัักษณะติ้องห้าม

จะข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติามที่่�กฎหมายุกำาหนดี (ติามข้อ ๒.๔.๑.๒ (๓))

ขั�นติอนที่่� ๒ ขอคัวามยุินยุอมบุคัคัลัที่่�ไดี้รับการคััดีเลั่อกติาม (๑) หากป็ระสงคั์ที่่�จะข่�น

ที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุให้ยุ่�นคัำาขอพิ่ร้อมเอกสารป็ระกอบติามที่่�กำาหนดี

ขั�นติอนที่่� ๓ รับแบบคัำาขอข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ (ติามแบบที่่�กำาหนดี)

ขั�นติอนที่่� ๔ พิ่ิจารณาม่คัำาสั�งรับข่�นที่ะเบ่ยุน แลัะให้ออกหนังส่อรับรองการข่�นที่ะเบ่ยุน

พิ่ร้อมบัติรป็ระจำาติัวให้แก่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไว้เป็็นหลัักฐาน 

๑.๔.๓.๔ การป็ฏิิบััติิหน้าที่่�ข้องผ้้ไกล่่เกล่่�ย

๑.๔.๓.๔.๑ หน้าที่่�แลัะอำานาจของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ  (ติามมาติรา ๑๑) 

  (๑) กำาหนดีแนวที่างแลัะจัดีให้ม่การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

  (๒) ช่่วยุเหลั่ออำานวยุคัวามสะดีวกแลัะเสนอแนะคั้่กรณ่ในการหาแนวที่าง

ยุุติิข้อพิ่ิพิ่าที่

    (๓) ดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ดี้วยุคัวามเป็็นกลัาง

    (๔) จัดีที่ำาข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ติามผ่ลัของการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่  

๑.๔.๓.๔.๒ ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุกระที่ำาการติามหน้าที่่�โดียุสุจริติ ไดี้รับการคัุ้มคัรองไม่ติ้องรับผ่ิดีที่าง

ที่ั�งที่างแพิ่่งแลัะที่างอาญา เพิ่่�อให้เอกสิที่ธิ�แลัะคัวามคัุ้มกันแก่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ เน่�องจากการเป็ิดีเผ่ยุข้อเที่็จจริง

ของการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่อาจไป็กระที่บติ่อช่่�อเส่ยุงของบุคัคัลัที่่�ถึ้กพิ่าดีพิ่ิงถึ่งในขณะดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุ

แลัะจะที่ำาให้ผ่้้มาขอข่�นที่ะเบ่ยุนแลัะที่ำาหน้าที่่�เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่มากข่�น

๑.๔.๓.๕ จริยธิรรมข้องผ้้ไกล่่เกล่่�ย (ติามมาติรา ๑๒) 

(๑) ป็ฏิิบัติิหน้าที่่�ดี้วยุคัวามเป็็นกลัาง อิสระ ยุุติิธรรมแลัะไม่เลั่อกป็ฏิิบัติิ

(๒) เข้าร่วมการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ทีุ่กคัรั�ง ในกรณ่ที่่�ไม่อาจเข้าร่วมการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ไดี้ติ้องแจ้งเหติุแลัะคัวามจำาเป็็นลั่วงหน้าให้หน่วยุงานซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่ราบ

(๓) ป็ฏิิบัติิหน้าที่่�ดี้วยุคัวามรวดีเร็วไม่ที่ำาให้การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ลั่าช่้าเกินสมคัวร

(๔) ซั่�อสัติยุ์สุจริติ แลัะไม่เร่ยุกหร่อรับที่รัพิ่ยุ์สินหร่อป็ระโยุช่น์อ่�นใดี จากคั้่กรณ่หร่อบุคัคัลั

อ่�นที่่�ม่ส่วนเก่�ยุวข้องกับข้อพิ่ิพิ่าที่ 
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(๕) ป็ฏิิบัติิหน้าที่่�ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ดี้วยุคัวามสุภาพิ่

(๖) รักษาคัวามลัับที่่�เก่�ยุวข้องกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

(๗) ไม่กระที่ำาการในลัักษณะเป็็นการช่่�ขาดีข้อพิิ่พิ่าที่ หร่อบ่บบังคัับให้ค่้ักรณ่ฝ่ายุหน่�งฝ่ายุใดี

ลังลัายุม่อช่่�อในข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่

(๘) กรณ่อ่�นติามที่่�รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงยุุติิธรรมกำาหนดีในกฎกระที่รวง ที่ั�งน่�เพิ่่�อให้

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุม่คัวามระมัดีระวังในพิ่ฤติิกรรมของตินที่่�ไม่เหมาะสมในการที่ำาหน้าที่่�เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ให้เป็็นไป็ดี้วยุคัวามเร่ยุบร้อยุ

๑.๔.๓.๖ การเป็ิด้เผยข้้อเที่็จจริงที่่�อาจเป็็นเหติุอันคัวรสงสัยุถึ่งคัวามเป็็นกลัางแลัะคัวามเป็็นอิสระ

ของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ กฎหมายุกำาหนดีให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติ้องแจ้งข้อเที่็จจริงให้คั้่กรณ่ที่ราบโดียุเฉัพิ่าะในเร่�อง ดีังน่�

(๑) เป็็นคั้่หมั�นหร่อคั้่สมรส

(๒) เป็็นบุพิ่การ่หร่อผ่้้ส่บสันดีานไม่ว่าช่ั�นใดี ๆ หร่อเป็็นพิ่่�น้อง หร่อลั้กพิ่่�ลั้กน้องนับไดี้เพิ่่ยุง

ภายุในสามช่ั�น หร่อเป็็นญาติิเก่�ยุวพิ่ันที่างแติ่งงานนับไดี้เพิ่่ยุงสองช่ั�น

(๓) เป็็นหร่อเคัยุเป็็นผ่้้แที่นโดียุช่อบธรรมหร่อผ่้้พิ่ิที่ักษ์หร่อผ่้้แที่นหร่อติัวแที่น

(๔) เป็็นเจ้าหน่�หร่อลั้กหน่�หร่อเป็็นนายุจ้างหร่อลั้กจ้าง 

๑.๔.๓.๗ การคัด้ค้าน การถอด้ถอน การส่ิ�นส่ภาพ แล่ะการเพิกถอนผ้้ไกล่่เกล่่�ย 

 ๑.๔.๓.๗.๑ การคัด้ค้าน

 • เหติุแห่งการคััดีคั้านผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ติามมาติรา ๑๓ ได้ีแก่ (๑) เป็็น คั้่หมั�นหร่อคั้่สมรส 

(๒) เป็็นบุพิ่การ่หร่อผ่้้ส่บสันดีานไม่ว่าช่ั�นใดี ๆ หร่อเป็็นพิ่่�น้องหร่อลั้กพิ่่�ลั้กน้องนับไดี้เพิ่่ยุงภายุในสามช่ั�น 

หร่อเป็็นญาติิเก่�ยุวพิ่ันที่างแติ่งงานนับไดี้เพิ่่ยุงสองช่ั�น (๓) เป็็นหร่อเคัยุเป็็นผ่้้แที่นโดียุช่อบธรรมหร่อผ่้้พิ่ิที่ักษ์ 

หร่อผ่้้แที่นหร่อติัวแที่น (๔) เป็็นเจ้าหน่�หร่อลั้กหน่� หร่อเป็็นนายุจ้างหร่อลั้กจ้าง

 • คั้่กรณ่แจ้งคัำาคััดีคั้าน หร่อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุเห็นเองว่าตินม่เหติุดีังกลั่าวให้แจ้งติ่อ นายุที่ะเบ่ยุน

พิ่ร้อมเหติุแห่งการคััดีคั้าน แลัะแจ้งคัำาคััดีคั้านให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่ราบเพิ่่�อที่ำาคัำาช่่�แจง เม่�อเจ้าหน้าที่่�ไดี้รับคัำาช่่�แจง

แลั้วให้ติรวจสอบข้อเที่็จจริง แลัะที่ำาคัวามเห็นเสนอนายุที่ะเบ่ยุนพิ่ิจารณาติ่อไป็

 • นายุที่ะเบ่ยุนพิ่ิจารณาคัำาคััดีคั้าน คัำาช่่�แจง แลัะคัวามเห็นของเจ้าหน้าที่่�หากม่เหติุผ่ลั

เพิ่่ยุงพิ่อให้ม่คัำาสั�งให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุนั�นพิ่้นจากการป็ฏิิบัติิหน้าที่่�  แลัะม่คัำาสั�งแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุคันอ่�นป็ฏิิบัติิหน้าที่่�

แที่น พิ่ร้อมแจ้งผ่ลัติ่อผ่้้ที่่�เก่�ยุวข้อง ในกรณ่นายุที่ะเบ่ยุนเห็นว่าคัำาคััดีคั้านหร่อข้อเที่็จจริงไม่ม่เหติุผ่ลัเพิ่่ยุงพิ่อให้

ม่คัำาสั�งยุกคัำาคััดีคั้านแลัะให้ดีำาเนินกระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติ่อไป็โดียุเร็ว

 ๑.๔.๓.๗.๒ การถอด้ถอน

 • เหติุแห่งการถึอดีถึอน ติามมาติรา ๑๕ ไดี้แก่ (๑) กระที่ำาฉั้อฉัลัหร่อข่มข้่คั้่กรณ่ หร่อ บุคัคัลัอ่�น

ที่่�ม่ส่วนเก่�ยุวข้องกับข้อพิ่ิพิ่าที่ (๒) ไม่มาป็ฏิิบัติิหน้าที่่�ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุเกินสองคัรั�งโดียุไม่ม่เหติุอันคัวร (๓) ขาดีจริธรรม

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ติามมาติรา ๑๒ แลัะ (๔) ถึ้กติั�งข้อรังเก่ยุจติามมาติรา ๑๔

 • คั้่กรณ่ฝ่ายุใดีฝ่ายุหน่�งยุ่�นคัำาขอถึอดีถึอนหร่อหน่วยุงานซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

เห็นเองว่าม่เหติุดีังกลั่าว แลัะให้นายุที่ะเบ่ยุนรับคัำาขอถึอดีถึอน แลั้วแจ้งให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่ราบโดียุเร็ว พิ่ร้อมที่ำา

คัำาช่่�แจง เม่�อเจ้าหน้าที่่�ไดี้รับคัำาช่่�แจงแลั้วให้ติรวจสอบข้อเที่็จจริง แลัะที่ำาคัวามเห็นเสนอนายุที่ะเบ่ยุนพิ่ิจารณา

 นายุที่ะเบ่ยุนพิิ่จารณาคัำาขอถึอดีถึอน ต้ิองติรวจสอบข้อเท็ี่จจริงแลัะรับฟั้งคัำาช่่�แจง หากไม่ป็รากฏิเหตุิ

อันคัวรถึอดีถึอนให้ม่คัำาสั�งยุกคัำาขอถึอดีถึอน แลัะให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุป็ฏิิบัติิหน้าที่่�ติ่อไป็ไดี้ เว้นแติ่ไดี้ม่การแติ่งติั�ง

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุคันอ่�นแลั้ว ในกรณ่ที่่�ป็รากฏิข้อเที่็จจริงว่าม่เหติุอันสมคัวรถึอดีถึอน ให้นายุที่ะเบ่ยุนม่คัำาสั�งถึอดีถึอน 

แลัะให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุสิ�นสุดีการป็ฏิิบัติิหน้าที่่�ในข้อพิ่ิพิ่าที่นั�น พิ่ร้อมแจ้งผ่ลัติ่อผ่้้ที่่�เก่�ยุวข้อง

 ๑.๔.๓.๗.๓ การส่ิ�นส่ภาพ แล่ะการเพิกถอน

 • เม่�อม่เหติุแห่งการสิ�นสภาพิ่แลัะเพิ่ิกถึอนติามกฎหมายุนายุที่ะเบ่ยุนม่คัำาสั�งถึอดีถึอนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ดีังกลั่าว

 • เจ้าหน้าที่่�รวบรวมข้อเที่็จจริง ข้อกฎหมายุ แลัะเอกสารหลัักฐานแล้ัวที่ำาคัวามเห็นเสนอ

นายุที่ะเบ่ยุนพิ่ิจารณาม่คัำาสั�งติ่อไป็

 • นายุที่ะเบ่ยุนพิ่ิจารณาม่คัำาสั�งให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุสิ�นสภาพิ่หร่อเพิ่ิกถึอน หากป็รากฏิข้อเที่็จจริง

อยุ่างหน่�งอยุ่างใดี ติามที่่�กำาหนดีในกฎกระที่รวงฯ แลัะให้จำาหน่ายุช่่�อออกจากบัญช่่รายุช่่�อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 

กรณ่เพิ่ิกถึอนยุ่�นคัำาร้องขอข่�นที่ะเบ่ยุนใหม่ไดี้เม่�อคัรบ ๕ ป็ีนับแติ่วันที่่�นายุที่ะเบ่ยุน ม่คัำาสั�ง

๑.๔.๓.๘ ความเป็็นผ้้ไกล่่เกล่่�ยส่ิ�นสุ่ด้

 ๑.๔.๓.๘.๑ เหติุแห่งการส่ิ�นสุ่ด้ข้องผ้้ไกล่่เกล่่�ยติามกฎหมาย ดีังน่�

 (๑) ติายุ

 (๒) ลัาออก

 (๓) สิ�นสภาพิ่การเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุหร่อถึ้กเพิ่ิกถึอนการเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

 (๔) ขาดีคัุณสมบัติิหร่อม่ลัักษณะติ้องห้ามติามมาติรา ๑๐

 ๑.๔.๓.๘.๒ เม่�อได้้รับัที่ราบัเหติุแห่งการส่ิ�นสุ่ด้ด้ังกล่่าวข้้างติ้น ให้รวบรวมข้อเที่็จจริง

แลัะเอกสารหลัักฐานแลั้วที่ำาคัวามเห็นเสนอนายุที่ะเบ่ยุนเพิ่่�อพิ่ิจารณาม่คัำาสั�งคััดีรายุช่่�อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุนั�นออกจาก

ที่ะเบ่ยุนแลัะบัญช่่รายุช่่�อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ แลัะแจ้งผ่ลัผ่้้ที่่�เก่�ยุวข้อง

๑.๔.๓.๙ ส่ิที่ธิิข้องผ้้ไกล่่เกล่่�ยที่่�จะได้้ค่าติอบัแที่นแล่ะค่าใช้จ่ายอ่�นที่่�จำาเป็็น 

พิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒  กำาหนดี “ในการป็ฏิิบัติิหน้าที่่�

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุในหน่วยุงานซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้รับคั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็น

ในการดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามระเบ่ยุบที่่�รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงยุุติิธรรมกำาหนดีโดียุคัวามเห็นช่อบ

ของกระที่รวงการคัลััง” (รายุลัะเอ่ยุดีป็รากฏิในส่วนที่่� ๕ )

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑.๔.๔  ศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน  ( ศกช. )

แผนภ้มิที่่� ๔ การบัริหารจัด้การศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน

๑.๔.๔.๑ หล่ักการส่ำาคัญติามพระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒  กำาหนดีไว้ใน

มาติรา ๖๘ มาติรา ๖๙ แลัะมาติรา ๗๐  โดียุสรุป็ ดีังน่�

• กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ส่งเสริมแลัะสนับสนุนให้ป็ระช่าช่นรวมติัวกันเป็็น

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น เพิ่่�อดีำาเนินงานเก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

• ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติ้องม่คัุณสมบัติิแลัะไม่ม่ลัักษณะ

ติ้องห้ามติามมาติรา ๑๐ 

• อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่เป็็นนายุที่ะเบ่ยุนของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น

• กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ม่หน้าที่่�แลัะอำานาจกำากับดี้แลัการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของ

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นให้เป็็นไป็ติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่�

• ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่ �ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นม่อำานาจหน้าที่่ �ในการไกลั่เกลั่ �ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

โดียุมาติรา ๖๙ กำาหนดีให้ภายุใติ้บังคัับมาติรา ๒๐ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่โดียุศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่นให้กระที่ำาไดี้ในกรณ่ ดีังติ่อไป็น่� (๑) ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งที่่�ม่ทีุ่นที่รัพิ่ยุ์ไม่เกินห้าแสนบาที่หร่อไม่เกิน

จำานวนติามที่่�กำาหนดีในพิ่ระราช่กฤษฎ่กา (๒) ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งอ่�นนอกจาก (๑) ติามที่่�กำาหนดีในพิ่ระราช่กฤษฎ่กา

(๓) ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญาติามมาติรา ๓๕  โด้ยส่รุป็อำานาจหน้าที่่�ในการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ข้อง ศกช.  ดีังน่�

(ก) การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างแพ่ง (มาติรา ๒๐) “ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่ง”หมายุถึ่ง 

ข้อโติ้แยุ้งที่่�เกิดีข่�นระหว่างบุคัคัลัสองฝ่ายุหร่อมากกว่า เก่�ยุวกับสิที่ธิหร่อหน้าที่่�ของบุคัคัลัติามกฎหมายุแพิ่่ง 

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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โดียุบุคัคัลัที่่�ถึ้กโติ้แยุ้งสิที่ธิจะติ้องนำาคัดี่ไป็ส้่ศาลัที่่�ม่เขติอำานาจเพิ่่�อให้ศาลัม่คัำาพิ่ิพิ่ากษาหร่อคัำาสั�งช่่�ขาดีติัดีสิน

แลัะบังคัับติามข้อพิ่ิพิ่าที่นั�น ซั่�งเป็็นการดีำาเนินคัดี่ติามกระบวนการยุุติิธรรมกระแสหลััก ในการน่�พิ่ระราช่บัญญัติิ

ไดี้กำาหนดีให้ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งบางกรณ่สามารถึไกลั่เกลั่�ยุไดี้ดี้วยุคัวามสมัคัรใจของคั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุ ดีังน่�            

  (ก.๑) ศกช. ส่ามารถไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างแพ่งได้้ ๔ กรณ่ ด้ังน่�

กรณ่ที่่� ๑ ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่่�เก่�ยุวกับที่่�ดีินที่่�มิใช่้ข้อพิ่ิพิ่าที่เก่�ยุวดี้วยุกรรมสิที่ธิ� โดียุ 

“ส่ิที่ธิิในที่่�ด้ิน” ติามคัวามหมายุของกฎหมายุที่่�ดีินม่ ๒ ป็ระการ คั่อ 

ป็ระการที่่� ๑) กรรมสิ่ที่ธิิ� หมายุถึ่ง คัวามเป็็นเจ้าของซั่�งบุคัคัลั อาจเป็็นเจ้าของที่่�ดีินไดี้

โดียุการม่กรรมสิที่ธิ� โดียุรัฐจะออกหนังส่อสำาคััญแสดีงกรรมสิที่ธิ�ให้ ไดี้แก่ โฉันดีที่่�ดีิน โฉันดีแผ่นที่่� โฉันดีติราจอง 

แลัะติราจองที่่�ติราว่าไดี้ที่ำาป็ระโยุช่น์แลั้ว ดีังนั�น กรณ่การแยุ่งการคัรอบคัรองที่่�ดีินโดียุสงบ เป็ิดีเผ่ยุ แลัะ

เจตินาเป็็นเจ้าของติิดีติ่อกันเป็็นเวลัา ๑๐ ป็ี จ่งจะไดี้กรรมสิที่ธิ� (กรณ่ดีังกลั่าวไม่สามารถึไกลั่เกลั่�ยุไดี้) 

ป็ระการที่่� ๒) ส่ิที่ธิิครอบัครอง หมายุถึ่ง สิที่ธิคัรอบคัรองในฐานะเป็็นเจ้าของ โดียุการที่ำา

ป็ระโยุช่น์ หร่อการถึ่อคัรอง โดียุรัฐจะออกหนังส่อรับรองการที่ำาป็ระโยุช่น์หร่อหลัักฐานที่่�เร่ยุกช่่�ออยุ่างอ่�นให้

เช่่น หนังส่อรับรองการที่ำาป็ระโยุช่น์ (น.ส.๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.), แบบหมายุเลัข ๓ ใบเหยุ่ยุบยุำ�า ติราจอง

รวมถึ่งที่่�ดีินที่่�ม่หลัักฐานการแจ้งการคัรอบคัรองที่่�ดีิน (ส.คั.๑) เป็็นติ้น ดีังนั�น กรณ่การแยุ่งการคัรอบคัรองที่่�ดีิน

โดียุสงบ เป็ิดีเผ่ยุ แลัะเจตินาเป็็นเจ้าของติิดีติ่อกันเป็็นเวลัา ๑ ป็ีจ่งจะไดี้กรรมสิที่ธิ� (กรณ่ดีังกลั่าวไม่สามารถึ

ไกลั่เกลั่�ยุไดี้)  

กรณ่ที่่� ๒ ข้อพิ่ิพิ่าที่ระหว่างที่ายุาที่เก่�ยุวกับที่รัพิ่ยุ์มรดีก โดียุ “ที่รัพย์มรด้ก” 

คั่อ ที่รัพิ่ยุ์สินทีุ่กช่นิดีของผ่้้ติายุที่่�ติกที่อดีแก่ที่ายุาที่เม่�อผ่้้ติายุถึ่งแก่คัวามติายุ รวมที่ั�ง สิที่ธิหน้าที่่�แลัะ

คัวามรับผ่ิดีติ่างๆ ที่่�ผ่้้ติายุม่อยุ้่ เว้นแติ่ติามกฎหมายุหร่อโดียุสภาพิ่แลั้วเป็็นการเฉัพิ่าะติัวของผ่้้ติายุโดียุแที่้ 

ซั่�งที่ายุาที่ผ่้้ม่สิที่ธิรับมรดีกของผ่้้ติายุติามกฎหมายุแบ่งออกเป็็น ๒ ป็ระเภที่ คั่อ“ผ่้้รับพิ่ินัยุกรรม” แลัะ“ที่ายุาที่

โดียุธรรม”ม่ ๖ ลัำาดีับ ดีังน่� ๑) ผ่้้ส่บสันดีาน คั่อบุติรโดียุช่อบดี้วยุกฎหมายุ บุติรนอกกฎหมายุที่่�บิดีารับรองแลั้ว 

แลัะบุติรบุญธรรม ๒) บิดีามารดีา ในกรณ่ของบิดีาเฉัพิ่าะบิดีาที่่�ช่อบดี้วยุกฎหมายุเที่่านั�นที่่�ม่สิที่ธิรับมรดีก

๓) พิ่่�น้องร่วมบิดีามารดีาเดี่ยุวกัน ๔) พิ่่�น้องร่วมแติ่บิดีาหร่อ มารดีาเดี่ยุวกัน หร่อที่่�เรามักเร่ยุกกันว่า “พิ่่�น้อง

ติ่างพิ่่อหร่อติ่างแม่” ๕) ลัุง ป็้า น้า อา แลัะ ๖) ป็้่ ยุ่า ติา ยุายุ

   กรณ่ที่่� ๓ ข้อพิ่ิพิ่าที่อ่�นติามที่่�กำาหนดีในพิ่ระราช่กฤษฎ่กา  โดียุกฎหมายุเป็ิดี

ช่่องที่างให้สามารถึแก้ไขเพิ่ิ�มเติิมข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งอ่�นนอกจากที่่�กำาหนดีในกรณ่ที่่� ๑ แลัะที่่� ๒ ไดี้สะดีวกแลัะ

เหมาะสมติามสภาวการณ์

   กรณ่ที่่� ๔ ข้อพิ่ิพิ่าที่อ่�นนอกจากกรณ่ที่่� ๑-๒ แลัะกรณ่ที่่� ๓ ที่่�ม่ทีุ่นที่รัพิ่ยุ์ไม่เกิน

ห้าแสนบาที่ หร่อไม่เกินจำานวนติามที่่�กำาหนดีในพิ่ระราช่กฤษฎ่กา โดียุกฎหมายุเป็ิดีช่่องที่างให้สามารถึแก้ไข

เพิ่ิ�มเติิมจำานวนทีุ่นที่รัพิ่ยุ์ในข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งอ่�นติามที่่�กำาหนดี ไดี้สะดีวกแลัะเหมาะสมติามสภาวการณ์
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  (ก.๒) ศกช.ไม่ม่อำานาจไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างแพ่งได้้ รวม ๓ กรณ่ ด้ังน่�

   กรณ่ที่่� ๑ ข้อพิ่ิพิ่าที่เก่�ยุวดี้วยุสิที่ธิแห่งสภาพิ่บุคัคัลั โดียุ“ส่ิที่ธิิแห่งส่ภาพบัุคคล่” 

หมายุถึ่ง สิที่ธิติ่างๆ เก่�ยุวกับสถึานะภาพิ่ แลัะคัวามสามารถึของบุคัคัลั ติามที่่�บัญญัติิไว้ในป็ระมวลักฎหมายุแพิ่่ง

แลัะพิ่าณิช่ยุ์ บรรพิ่ ๑ ลัักษณะ ๒ หมวดี ๑ เช่่น การใช่้ช่่�อใช่้นาม การเป็็นคันไร้คัวามสามารถึ การที่ำาการแที่น

ผ่้้ไม่อยุ้่ การถึ่อสัญช่าติิ  เป็็นติ้น

   กรณ่ที่่� ๒ ข้อพิ่ิพิ่าที่เก่�ยุวดี้วยุสิที่ธิในคัรอบคัรัว โดียุ“ส่ิที่ธิิในครอบัครัว”หมายุถึ่ง 

สิที่ธิที่่�เกิดีจากคัวามสัมพิ่ันธ์ระหว่าง สาม่ ภริยุา หร่อบิดีามารดีา แลัะบุติร เช่่น การหยุ่า ภริยุาเร่ยุกคั่าอุป็การะ

เลั่�ยุงดี้จากสาม่ สาม่หร่อภริยุาฟ้้องเร่ยุกคั่าเส่ยุหายุหร่อคั่าที่ดีแที่นจากหญิงอ่�นหร่อจากช่ายุอ่�นที่่�ม่คัวามสัมพิ่ันธ์

ฉัันช่้้สาวกับภริยุาหร่อสาม่ของติน

   กรณ่ที่่� ๓ ข้อพิ่ิพิ่าที่เก่�ยุวดี้วยุกรรมสิที่ธิ�ในอสังหาริมที่รัพิ่ยุ์ โดียุ“อส่ังหาริมที่รัพย์” 

หมายุถึ่ง ที่่�ดีิน ที่รัพิ่ยุ์อันติิดีกับที่่�ดีิน หร่อป็ระกอบเป็็นอันเดี่ยุวกับที่่�ดีิน รวมที่ั�งสิที่ธิที่ั�งหลัายุอันเก่�ยุวกับกรรมสิที่ธิ�

ที่่�ดีินดี้วยุ อาจแบ่งอสังหาริมที่รัพิ่ยุ์ออกไดี้ ดีังน่� 

- ที่่�ดีิน พิ่่�นดีินที่ั�วไป็ รวมถึ่งภ้เขา ห้วยุ  หนอง คัลัอง บ่ง ฯลัฯ 

- ที่รัพิ่ยุ์อันติิดีกับที่่�ดีิน ไดี้แก่ ไม้ยุ่นติ้น อาคัาร โรงเร่อน หร่อ สิ�งก่อสร้างบนที่่�ดีิน 

เช่่น บ้าน ที่าวน์เฮาส์ โรงงาน อาคัารพิ่าณิช่ยุ์ เป็็นติ้น

- ที่รัพิ่ยุ์ซั่�งป็ระกอบเป็็นอันเดี่ยุวกับที่่�ดีิน ไดี้แก่ แม่นำ�า ลัำาคัลัอง แร่ธาติุ กรวดี ที่รายุ

ที่่�ม่อยุ้่ติามธรรมช่าติิ หร่อซั่�งมนุษยุ์นำามารวมไว้กับที่่�ดีินจนกลัายุเป็็นส่วนหน่�งของพิ่่�นดีินติามธรรมช่าติิ                                 

- สิที่ธิที่ั�งหลัายุอันเก่�ยุวกับกรรมสิที่ธิ�ในที่่�ดีิน ไดี้แก่ กรรมสิที่ธิ�ในที่่�ดีินที่่�ม่โฉันดี 

สิที่ธิคัรอบคัรองในที่่�ดีินที่่�ไม่ม่โฉันดี ภาระ จำายุอม สิที่ธิอาศัยุ สิที่ธิเหน่อพิ่่�นดีิน

   ดีังนั�น กรรมส่ิที่ธิิ�ในอส่ังหาริมที่รัพย์ คั่อ คัวามเป็็นเจ้าของที่รัพิ่ยุ์สินดีังกลั่าว

ข้างติ้น ยุ่อมม่สิที่ธิติ่อที่รัพิ่ยุ์สินของตินเอง โดียุสรุป็ ๕ ป็ระการ คั่อ ๑) สิที่ธิใช่้สอยุที่รัพิ่ยุ์สิน ๒) สิที่ธิจำาหน่ายุ

ที่รัพิ่ยุ์สิน ๓) สิที่ธิไดี้ดีอกผ่ลัแห่งที่รัพิ่ยุ์สิน ๔) สิที่ธิติิดีติามเอาที่รัพิ่ยุ์สินคั่นจากผ่้้ที่่�ไม่ม่สิที่ธิจะยุ่ดีถึ่อไดี้ 

๕) ม่สิที่ธิขัดีขวางมิให้ผ่้้อ่�นสอดีเข้าเก่�ยุวข้องกับที่รัพิ่ยุ์สินนั�นโดียุมิช่อบดี้วยุกฎหมายุ ติัวอยุ่าง คัดี่พิ่ิพิ่าที่

ที่่�เก่�ยุวกับการพิ่ิพิ่าที่เร่�องกรรมสิที่ธิ�ในอสังหาริมที่รัพิ่ยุ์ ไม่สามารถึจะนำามายุ่�นคัำาขอให้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้ เช่่น ผ่้้จะซั่�อ

ฟ้้องบังคัับให้ผ่้้จะขายุโอนกรรมสิที่ธิ�ในที่่�ดีินให้แก่ติน (อ้างสิที่ธิติามสัญญา), นายุดีำาอ้างกรรมสิที่ธิ�ในที่่�ดีินว่าไดี้

คัรอบคัรองป็รป็ักษ์ในที่่�ดีินของนายุขาว เกิน ๑๐ ป็ี, การอ้างว่าเป็็นที่่�งอกริมติลัิ�ง, การอ้างให้เป็ิดีที่างจำาเป็็น,

การขอให้ร่�อถึอนโรงเร่อนที่่�ก่อสร้างรุกลัำ�ามาในที่่�ดีิน, เจ้าของที่่�ดีินขอให้ขับไลั่ผ่้้เช่่าที่่�ดีิน ผ่้้อาศัยุ หร่อผ่้้อ่�นที่่�เข้ามา

อยุ้่ในที่่�ดีิน, การขอฟ้้องบังคัับจำานองอสังหาริมที่รัพิ่ยุ์อันม่ผ่ลับังคัับแก่ที่รัพิ่ยุ์จำานองที่่�เป็็นป็ระกันให้ติ้องถึ้กนำาออก

ขายุที่อดีติลัาดี, กรณ่ที่่�ดีินไม่ม่เอกสารสิที่ธิ� (สิที่ธิคัรอบคัรอง) หากม่ข้อโติ้เถึ่ยุงเร่�องคัวามเป็็นเจ้าของที่่�ดีิน

หร่อขอให้เป็ิดีที่างจำาเป็็นในที่่�ดีิน เป็็นติ้น 
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  (ข้) การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างอาญา

  (ข้.๑) ศกช. ส่ามารถไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ที่างอาญาได้้ ๒ กรณ่ (ติามมาติรา ๓๕)

   กรณ่ที่่� ๑ คัวามผ่ิดีอันยุอมคัวามไดี้ คั่อ คัดี่ที่่�ผ่้้เส่ยุหายุไดี้รับคัวามเดี่อนร้อนหร่อเส่ยุหายุ

โดียุติรง (คัวามผ่ิดีติ่อส่วนติัว) สังคัมไม่ไดี้รับผ่ลักระที่บหร่อเดี่อดีร้อนจากการกระที่ำาผ่ิดีนั�นดี้วยุ 

   กรณ่ที่่� ๒ คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษเป็็นคัวามผ่ิดีติ่อแผ่่นดีินที่่�ไม่สามารถึ

ไกลั่เกลั่�ยุไดี้แติ่พิ่ระราช่บัญญัติิน่�กำาหนดีให้คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษในคัดี่ระหว่างบุคัคัลักระที่ำาการไกลั่เกลั่�ยุไดี้ 

ซั่�งแบ่งคัวามผ่ิดีลัหุโที่ษออกเป็็น ๒ ส่วน ดีังน่�   

   ส่่วนที่่� ๑ คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ ติามป็ระมวลักฎหมายุอาญา มาติรา ๓๙๐ มาติรา ๓๙๑ 

มาติรา ๓๙๒ มาติรา ๓๙๓ มาติรา ๓๙๔ มาติรา ๓๙๕ แลัะ มาติรา ๓๙๗ ไดี้แก่                                                       

   - มาติรา ๓๙๐  ป็ระมาที่เป็็นเหตุิให้บุคัคัลัอ่�นได้ีรับอันติรายุแก่กายุแลัะจิติใจ

   - มาติรา ๓๙๑  ที่ำาร้ายุผ่้้อ่�นไม่ถึ่งกับเป็็นเหติุให้เกิดีอันติรายุแก่กายุแลัะจิติใจ                                                   

   - มาติรา ๓๙๒  ที่ำาให้ผ่้้อ่�นเกิดีคัวามกลััวหร่อติกใจโดียุการข้่เข็ญ                

   - มาติรา ๓๙๓   ดี้หมิ�นผ่้้อ่�นซั่�งหน้าหร่อดี้วยุการโฆษณา                              

   - มาติรา ๓๙๔  ไลั่ติ้อนหร่อที่ำาให้สัติว์เข้าสวนไร่นาของผ่้้อ่�น ที่่�แติ่งดีินไว้ เพิ่าะพิ่ันธุ์ไว้ 

หร่อม่พิ่่ช่พิ่ันธุ์ หร่อผ่ลัผ่ลัิติอยุ้่

   - มาติรา ๓๙๕  ป็ลั่อยุป็ลัะลัะเลัยุให้สัติว์เข้าในสวนไร่นาของผ่้้อ่�นที่่�แติ่งดีินไว้

เพิ่าะพิ่ันธุ์ไว้ หร่อม่พิ่่ช่ พิ่ันธุ์ หร่อผ่ลัิติผ่ลัอยุ้่                                                                     

   - มาติรา ๓๙๗  กระที่ำาดี้วยุป็ระการใดี ๆ อันเป็็นการรังแกหร่อข่มเหงผ่้้อ่�น

หร่อกระที่ำาให้ผ่้้อ่�นไดี้รับคัวามอับอายุหร่อเดี่อดีร้อนรำาคัาญในที่่�สาธารณสถึานหร่อติ่อหน้าธารกำานัลั                       

   ส่่วนท่ี่� ๒ คัวามผิ่ดีลัหุโที่ษอ่�น ท่ี่�ไม่กระที่บต่ิอส่วนรวม ติามท่ี่�กำาหนดีใน พิ่ระราช่กฤษฎ่กา

   • ในกรณ่ที่่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่เห็นว่าการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของ

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นในเร่�องใดีไดี้ดีำาเนินการติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่� แลัะออกหนังส่อรับรองให้แลั้ว

ให้ข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่นั�นบังคัับกันไดี้หร่อให้สิที่ธินำาคัดี่อาญามาฟ้้องระงับไป็ติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่�

   • ให้กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่อุดีหนุนคั่าใช่้จ่ายุในการดีำาเนินการของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติามระเบ่ยุบที่่�อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่กำาหนดีโดียุคัวามเห็นช่อบ

ของกระที่รวงการคัลััง

  ๑.๔.๔.๒ ระเบั่ยบักรมคุ้มครองส่ิที่ธิิแล่ะเส่ร่ภาพว่าด้้วยการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ข้อง

ศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ป็ระกาศ ณ วันที่่� ๑๙ พิ่ฤศจิกายุน ๒๕๖๒ เพิ่่�อรองรับ

ข้อกำาหนดีของพิ่ระราช่บัญญัติิดีังกลั่าวข้างติ้น สรุป็สาระสำาคััญ ดีังน่� 

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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  อาศัยอำานาจติามความในมาติรา ๙ แล่ะมาติรา ๖๘ แห่งพระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ย

ข้้อพิพาที่ พ.ศ ๒๕๖๒ อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ จ่งไดี้ออกระเบ่ยุบไว้ ณ วันที่่� ๑๙ พิ่ฤศจิกายุน 

พิ่.ศ. ๒๕๖๒ ข้อกำาหนดี ๖ หมวดี รวม ๕๔ ข้อ ดีังน่�

  - อารัมภบที่             ข้อ ๑ – ข้อ ๓

  - หมวดี ๑ บที่ที่ั�วไป็                               ข้อ ๔ – ข้อ ๖

  - หมวดี ๒ คัณะกรรมการส่งเสริม     ข้อ ๗ – ข้อ ๑๐

        แลัะกำากับการดีำาเนินงานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุฯ

  - หมวดี ๓ ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น 

 ส่วนที่่� ๑ การจัดีติั�งศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ฯ       ข้อ ๑๑ – ข้อ ๑๖  

   ส่วนที่่� ๒ การข่�นที่ะเบ่ยุนศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่   ข้อ ๑๗ – ข้อ ๒๐                                              

   ส่วนที่่� ๓ การอุดีหนุนคั่าใช่้จ่ายุในการดีำาเนินการ   ข้อ ๒๑                                                                      

  - หมวดี ๔ ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น                                        

   ส่วนที่่� ๑ การข่�นที่ะเบ่ยุนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ             ข้อ ๒๒ – ข้อ ๓๓                                          

   ส่วนที่่� ๒ จริยุธรรมสำาหรับผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ            ข้อ ๓๔

   ส่วนที่่� ๓ การคััดีคั้าน การถึอดีถึอน การสิ�นสภาพิ่     ข้อ ๓๕ –  ข้อ ๓๘  

     แลัะการเพิ่ิกถึอนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

   ส่วนที่่� ๔ คั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็น     ข้อ ๓๙  

  - หมวดี ๕ การดีำาเนินงานไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่                                                                  

   ส่วนที่่� ๑ การยุ่�นคัำาร้อง                     ข้อ ๔๐ – ข้อ ๔๕

   ส่วนที่่� ๒ การแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ               ข้อ ๔๖

   ส่วนที่่� ๓ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ โดียุผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ      ข้อ ๔๗ – ข้อ ๕๒                                                               

   ส่วนที่่� ๔ การบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่       ข้อ ๕๓

  - หมวดี ๖ เบ็ดีเติลั็ดี                                          ข้อ ๕๔

  ที่ั�งน่� รายุลัะเอ่ยุดีการจัดีติั�ง การข่�นที่ะเบ่ยุน การป็ระเมินมาติรฐาน แลัะการอุดีหนุนคั่าใช่้จ่ายุ 

ศกช่. ป็รากฏิในส่วนที่่� ๒ แลัะการดีำาเนินงานไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ป็รากฏิในส่วนที่่� ๓ รวมที่ั�งการบังคัับติามข้อติกลัง

ระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ ป็รากฎในส่วนที่่� ๔ คั้่ม่อน่�

  ๑.๔.๔.๓ ภารกิจศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน ด้ังน่�

(๑)  รับคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

(๒)  ดีำาเนินงานเก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติามกฎหมายุว่าดี้วยุ

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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   (๓)  ป็ระสานงานแลัะสนับสนุนการดีำาเนินงานไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

   (๔)  ส่งเสริม แลัะเผ่ยุแพิ่ร่ ป็ระช่าสัมพิ่ันธ์เก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

   (๕)  ดีำาเนินงานอ่�น ๆ ติามที่่�นายุที่ะเบ่ยุนกำาหนดี

๑.๔.๔.๔ คณะกรรมการส่่งเส่ริมแล่ะกำากับัการด้ำาเนินงานศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ภาคป็ระชาชน

๑.๔.๔.๔.๑ องค์ป็ระกอบัคณะกรรมการฯ ป็ระกอบดี้วยุกรรมการโดียุติำาแหน่ง รวม ๕  คัน

แลัะผ่้้ที่รงคัุณวุฒิ รวม ๔ คัน ดีังน่�

- อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่           ป็ระธานกรรมการ 

- รองอธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่      รองป็ระธานกรรมการ

- ผ่้้แที่นสำานักงานอัยุการส้งสุดี          กรรมการ

- ผ่้้แที่นสำานักงานป็ลััดีกระที่รวงยุุติิธรรม          กรรมการ

- ผ่้้เช่่�ยุวช่าญเฉัพิ่าะดี้านส่งเสริมการระงับข้อพิ่ิพิ่าที่    กรรมการ

- ผ่้้ที่รงคัุณวุฒิ จำานวน ๔ คัน           กรรมการผ่้้ที่รงคัุณวุฒิ

- ผ้้่อำานวยุการกองส่งเสริมการระงับข้อพิิ่พิ่าที่    กรรมการแลัะเลัขานุการ

- เจ้าหน้าที่่�ในกองส่งเสริมการระงับข้อพิ่ิพิ่าที่  ผ่้้ช่่วยุเลัขานุการ                                         

  จำานวนไม่เกินสองคัน

๑.๔.๔.๔.๒ หน้าที่่�แล่ะอำานาจข้องคณะกรรมการฯ ดีังน่�

(๑) กำาหนดีนโยุบายุการส่งเสริมแลัะสนับสนุนให้ป็ระช่าช่นรวมติัวกันเป็็น

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น เพิ่่�อดีำาเนินงานเก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

(๒) กำากับดี้แลัการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นให้เป็็นไป็ติามกฎหมายุ

ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

(๓) กำาหนดีมาติรฐานแลัะป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

(๔) พิ่ิจารณาการอุดีหนุนคั่าใช่้จ่ายุของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติาม

ระเบ่ยุบที่่�อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่กำาหนดีโดียุคัวามเห็นช่อบของกระที่รวงการคัลััง

(๕) จัดีให้ม่ฐานข้อม้ลักลัางเก่�ยุวกับการดีำาเนินงานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น

ส่่วนท่ี่� ๑ พระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ศูนย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาท
ภาคประชาชน

ส่่วนท่ี่�   ๒





ส่่วนท่ี่� ๒
ศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน

แผนภ้มิที่่� ๕ กระบัวนการข้ับัเคล่่�อนศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน (ศกช.)

ส่่วนท่ี่� ๒ ศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาที่ภาคประชาชน
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๒.๑ การรวมติัวข้องป็ระชาชนเพ่�อจัด้ติั�งเป็็นศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน

กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ไดี้ส่งเสริมการม่ส่วนร่วมกับภาคัป็ระช่าช่นในร้ป็แบบของเคัร่อข่ายุแลัะ

อาสาสมัคัรคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ติั�งแติ่ป็ี พิ่.ศ. ๒๕๔๘ เป็็นติ้นมา ภายุใติ้ระเบ่ยุบกระที่รวงยุุติิธรรม 

ว่าด้ีวยุเคัร่อข่ายุแลัะอาสาสมัคัรคุ้ัมคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่. พิ่.ศ. ๒๕๔๘ โดียุเคัร่อข่ายุแลัะอาสาสมัคัรได้ีรวมตัิวกัน

เป็็นศ้นยุ์ป็ระสานงานในชุ่มช่น เพิ่่�อดีำาเนินงานเก่�ยุวกับการเผ่ยุแพิ่ร่ป็ระช่าสัมพิ่ันธ์ หร่อจัดีการรณรงคั์

แลัะให้คัวามร้้  การให้คัำาป็ร่กษา ช่่วยุเหลั่อ เป็็นผ่้้ดีำาเนินการหร่อป็ระสานงานที่่�เก่�ยุวข้องกับการส่งเสริมคัุ้มคัรอง

สิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ แลัะการจัดีการคัวามขัดีแยุ้ง การระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ชุ่มช่น เสริมสร้างแลัะพิ่ัฒนาเคัร่อข่ายุ

ในการที่ำางานดี้านสิที่ธิเสร่ภาพิ่ ติลัอดีจนดีำาเนินการหร่อให้ข้อเสนอแนะในการพิ่ัฒนากลัไกการจัดีการ

คัวามขัดีแยุ้งในชุ่มช่น แลัะป็ระสานงานหน่วยุงานที่่�เก่�ยุวข้องในกรณ่ที่่�ม่เหติุคัวามไม่เป็็นธรรมในชุ่มช่น 

พิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติิให้กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ป็ระช่าช่นรวมติัวกันเป็็นศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น เพิ่่�อดีำาเนินงานเก่�ยุวกับ                            

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น โดียุป็ระช่าช่นจำานวนไม่น้อยุกว่า ๕ คัน ที่่�ป็ระสงคั์จะดีำาเนินการเก่�ยุวกับ   

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ติ้องม่คัุณสมบัติิแลัะไม่ม่ลัักษณะติ้องห้าม ดีังติ่อไป็น่�

• คัุณสมบัติิ

 (๑) เป็็นบุคัคัลัธรรมดีาที่่�ม่สัญช่าติิไที่ยุ

 (๒) เป็็นบุคัคัลัที่่�บรรลัุนิติิภาวะ

 (๓) ม่ภ้มิลัำาเนา หร่อถึิ�นที่่�อยุ้่ในเขติที่่�จะขอข่�นที่ะเบ่ยุนศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

• ลัักษณะติ้องห้าม

 (๑) เป็็นบุคัคัลัลั้มลัะลัายุ

 (๒) เป็็นบุคัคัลัที่่�ศาลัม่คัำาสั�งให้เป็็นคันไร้คัวามสามารถึหร่อคันเสม่อนไร้คัวามสามารถึหร่อ

คันวิกลัจริติหร่อจิติฟ้ั�นเฟ้้อนไม่สมป็ระกอบ

 (๓) เป็็นผ่้้เคัยุรับโที่ษจำาคัุกโดียุคัำาพิ่ิพิ่ากษาถึ่งที่่�สุดีให้จำาคัุก เว้นแติ่เป็็นโที่ษสำาหรับคัวามผ่ิดีที่่�ไดี้

กระที่ำาโดียุป็ระมาที่หร่อคัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ

ที่ั�งน่� กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ จะดีำาเนินการติรวจสอบคัุณสมบัติิแลัะลัักษณะติ้องห้าม 

ของคัณะที่ำางานบริหารป็ระจำาศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น จากเอกสาร หลัักฐาน แลัะฐานข้อม้ลั

ของที่างราช่การ หากม่คัุณสมบัติิคัรบถึ้วนจ่งม่คัำาสั�งแติ่งติั�งเป็็นคัณะที่ำางานบริหารป็ระจำาศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น

๒.๒ การจัด้ติั�งศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน

เม่�อภาคัป็ระช่าช่นรวมติัวกันเป็็นศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ติามพิ่ระราช่บัญญัติิ                      

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ แลัะคััดีเลั่อกกันเอง เพิ่่�อที่ำาหน้าที่่�เป็็นคัณะที่ำางานบริหารป็ระจำา

ส่่วนท่ี่� ๒ ศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาที่ภาคประชาชน

30



ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ป็ระกอบดี้วยุ ป็ระธาน รองป็ระธาน เหรัญญิก แลัะเลัขานุการ  

ที่ั�งน่� ป็ระธานคัวรม่คัุณสมบัติิเป็็นผ่้้นำาชุ่มช่น ผ่้้นำาที่้องที่่�หร่อที่้องถึิ�น หร่อเป็็นผ่้้นำาภาคัป็ระช่าสังคัมที่่�ดีำาเนินการ

อันเป็็นป็ระโยุช่น์ติ่อสังคัมโดียุไม่แสวงหาผ่ลัป็ระโยุช่น์ โดียุม่ผ่้้ผ่่านการอบรมการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ติามหลัักส้ติรที่่�คัณะกรรมการพิ่ัฒนาการบริหารงานยุุติิธรรมแห่งช่าติิ ติามกฎหมายุว่าดี้วยุการพิ่ัฒนา

การบริหารงานยุุติิธรรมแห่งช่าติิรับรอง อยุ่างน้อยุ ๑ คัน แลัะอาจแต่ิงตัิ�งท่ี่�ป็ร่กษาคัณะที่ำางานได้ีติาม

คัวามเหมาะสม  

คัณะที่ำางานบริหารป็ระจำาศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ม่วาระดีำารงติำาแหน่ง 

คัราวลัะ ๓ ป็ี ม่หน้าที่่�แลัะอำานาจ ดีังน่�

(๑) ป็ระสานจัดีกระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

(๒) จัดีที่ำาแผ่นการดีำาเนินงานแลัะการใช้่จ่ายุงบป็ระมาณของศ้นย์ุไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

(๓) เสนอขอรับเงินอุดีหนุนเพิ่่�อเป็็นคั่าใช่้จ่ายุในการดีำาเนินการของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น

(๔) ส่งเสริมการรับร้้เก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่แลัะการคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่แลัะ

สิที่ธิมนุษยุช่น

(๕) ป็ระสานการดีำาเนินงานเก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งแลัะที่างอาญาระหว่างหน่วยุงาน

ในพิ่่�นที่่

(๖) รายุงานผ่ลัการดีำาเนินงานติ่อกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่เป็็นป็ระจำาทีุ่กเดี่อน

ทัี่�งน่� คัณะกรรมการบริหารป็ระจำาศ้นยุ์ไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น พ้ิ่นจากติำาแหน่ง เม่�อ

(๑) ติายุ

(๒) ลัาออก

(๓) นายุที่ะเบ่ยุนให้ออก เพิ่ราะบกพิ่ร่องไม่สุจริติติ่อหน้าที่่� ม่คัวามป็ระพิ่ฤติิเส่�อมเส่ยุ หร่อหยุ่อน

คัวามสามารถึ

(๔) เป็็นบุคัคัลัลั้มลัะลัายุ

(๕) เป็็นบุคัคัลัที่่�ศาลัม่คัำาสั�งให้เป็็นคันไร้คัวามสามารถึหร่อคันเสม่อนไร้คัวามสามารถึ หร่อ คันวิกลัจริติ

หร่อจิติฟ้ั�นเฟ้้อนไม่สมป็ระกอบ

(๖) ไดี้รับโที่ษจำาคัุกโดียุคัำาพิ่ิพิ่ากษาถึ่งที่่�สุดีให้จำาคัุก เว้นแติ่เป็็นโที่ษสำาหรับคัวามผ่ิดีที่่�ไดี้กระที่ำาโดียุ

ป็ระมาที่หร่อคัวามผ่ิดีลัหุโที่ษ

กรณ่บุคัคัลัในคัณะที่ำางานพิ่้นจากติำาแหน่งก่อนคัรบวาระให้คัณะที่ำางานดีำาเนินการสรรหาบุคัคัลั

เพิ่่�อมาดีำารงติำาแหน่งแที่น โดียุติ้องเป็็นผ่้้ม่คัุณสมบัติิแลัะไม่ม่ลัักษณะติ้องห้ามติามที่่�นายุที่ะเบ่ยุนกำาหนดี

แลัะให้ผ่้้ไดี้รับการแติ่งติั�งอยุ้่ในติำาแหน่งเที่่ากับวาระที่่�เหลั่ออยุ้่ของบุคัคัลัในคัณะที่ำางานซั่�งตินแที่น
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๒.๓  การข้้�นที่ะเบั่ยนศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน

ระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ๒๕๖๒ หมวดี ๓ ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ส่วนที่่� ๒ การข่�นที่ะเบ่ยุน                          

ศ้นย์ุไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น กำาหนดีขั�นติอนการข่�นที่ะเบ่ยุนศ้นย์ุไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ดัีงน่�

ข้ั�นติอนที่่� ๑ ป็ระธานคัณะที่ำางานยุ่�นคัำาขอข่�นที่ะเบ่ยุนศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติ่อ

อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ติามแบบคัำาขอพิ่ร้อมแนบเอกสารป็ระกอบคัำาขอให้คัรบถึ้วน

ข้ั�นติอนที่่� ๒ กองส่งเสริมการระงับข้อพิ่ิพิ่าที่หร่อผ่้้ที่่�ไดี้รับมอบหมายุ รับคัำาขอข่�นที่ะเบ่ยุน 

แลัะดีำาเนินการติรวจสอบข้อคัวามในคัำาขอแลัะเอกสารหลัักฐานป็ระกอบคัำาขอ เม่�อเห็นว่าถึ้กติ้องคัรบถึ้วนแลั้ว

ให้ลังที่ะเบ่ยุนรับคัำาขอแลัะออกใบรับคัำาขอให้แก่ผ่้้ยุ่�นคัำาขอ หากข้อคัวามในคัำาขอแลัะเอกสารหลัักฐานป็ระกอบ

คัำาขอไม่ถึ้กติ้องคัรบถึ้วนให้ม่หนังส่อแจ้งผ่้้ยุ่�นคัำาขอที่ราบเพิ่่�อดีำาเนินการแก้ไข ให้แลั้วเสร็จภายุใน ๓๐ วัน

นับแติ่วันที่่�ไดี้รับหนังส่อหากพิ่้นระยุะเวลัาดีังกลั่าวให้จำาหน่ายุคัำาขอ

ข้ั�นติอนที่่� ๓ ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ที่่�จะไดี้รับการข่�นที่ะเบ่ยุนติ้องไดี้รับการติรวจ        

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น โดียุผ่่านเกณฑ์์ติามที่่�นายุะเบ่ยุนกำาหนดี คั่อ ติ้องผ่่านเกณฑ์์มาติรฐาน     

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ไม่น้อยุกว่าร้อยุลัะ ๕๐ โดียุแบ่งเกณฑ์์การป็ระเมิน ๔ ดี้าน จำานวน ๓๕ ติัว

ช่่�วัดี ม่รายุลัะเอ่ยุดี ดีังน่� 

 ดี้านที่่� ๑ โคัรงสร้างเช่ิงกายุภาพิ่       จำานวน   ๖ ติัวช่่�วัดี 

  ดี้านที่่� ๒ บุคัลัากร                       จำานวน   ๖ ติัวช่่�วัดี

  ดี้านที่่� ๓ การบริหารจัดีการ  แบ่งเป็็น ๓ ดี้านยุ่อยุ    จำานวน ๑๒ ติัวช่่�วัดี 

   - ระบบข้อม้ลั                   จำานวน   ๕ ติัวช่่�วัดี 

   - การพิ่ัฒนางาน                จำานวน   ๕ ติัวช่่�วัดี 

   - การม่ส่วนร่วม                จำานวน   ๒ ติัวช่่�วัดี

  ดี้านที่่� ๔ งานบริการ   แบ่งเป็็น ๓ ดี้านยุ่อยุ     จำานวน ๑๑ ติัวช่่�วัดี 

   - การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่      จำานวน   ๓ ติัวช่่�วัดี 

   - การอำานวยุคัวามยุุติิธรรม    จำานวน   ๒ ติัวช่่�วัดี

     แลัะลัดีคัวามเลั่�อมลัำ�าในการเข้าถึ่ง

     คัวามยุุติิธรรมของป็ระช่าช่น

   - มาติรฐานการให้บริการ      จำานวน ๖ ติัวช่่�วัดี 

การติรวจศน้ยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น เป็็นการติรวจว่าศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

ที่่�ป็ระช่าช่นยุ่�นคัำาขอจัดีติั�งไดี้มาติรฐานติามที่่�กำาหนดีหร่อไม่ หากผ่่านเกณฑ์์ที่่�กำาหนดีนายุที่ะเบ่ยุนจ่งป็ระกาศ

เป็็นศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติามกฎหมายุ กรณ่ไม่ผ่่านเกณฑ์์ที่่�กำาหนดีให้ผ่้้ยุ่�นคัำาขอดีำาเนินการแก้ไข
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ให้แลั้วเสร็จภายุในสามสิบวันนับแติ่วันที่่�ไดี้รับหนังส่อ หากพิ่้นระยุะเวลัาดีังกลั่าวแลั้วให้ถึ่อว่า ผ่้้ยุ่�นคัำาขอไม่ป็ระสงคั์

ที่่�จะยุ่�นคัำาขออ่กติ่อไป็แลัะให้นายุที่ะเบ่ยุนจำาหน่ายุคัำาขอ หากแก้ไขเร่ยุบร้อยุแลัะผ่่านเกณฑ์์ที่่�กำาหนดีนายุที่ะเบ่ยุน

จ่งป็ระกาศเป็็นศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติามกฎหมายุ

๔. กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ โดียุอนุกรรมการติรวจป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ซั่�งม่ผ่้้อำานวยุการกองส่งเสริมการระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ หร่อผ่้้อำานวยุการสำานักงานยุุติิธรรม

จังหวัดี หร่อยุุติิธรรมจังหวัดี เป็็นป็ระธาน ดีำาเนินการติรวจมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น 

สรุป็แลัะรายุงานผ่ลัการติรวจป็ระเมินเสนอนายุที่ะเบ่ยุน

๕. กรณ่ผ่่านมาติรฐาน อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ในฐานะนายุที่ะเบ่ยุน ม่ป็ระกาศ  

ข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติามกฎหมายุ ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น 

ที่่�ไดี้รับการข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติามกฎหมายุ ม่ภารกิจ ดีังน่�

  (๑) รับคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

  (๒) ดีำาเนินงานเก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นติามกฎหมายุว่าดี้วยุ

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

  (๓) ป็ระสานงานแลัะสนับสนุนการดีำาเนินงานไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

  (๔) ส่งเสริม แลัะเผ่ยุแพิ่ร่ ป็ระช่าสัมพิ่ันธ์เก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

  (๕) ดีำาเนินงานอ่�น ๆ ติามที่่�นายุที่ะเบ่ยุนกำาหนดี

การขับเคัลั่�อนงานของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น คัณะที่ำางานบริหารป็ระจำา

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นคัวรม่การป็ระชุ่มคัณะที่ำางาน อยุ่างน้อยุป็ีลัะ ๒ คัรั�ง หร่อติามที่่�

คัณะที่ำางานบริหารป็ระจำาศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นเห็นสมคัวร อาที่ิ

  (๑) การป็ระชุ่มกำาหนดีแนวที่างการดีำาเนินงาน การจัดีที่ำาโคัรงการแลัะวางแผ่นการใช่้จ่ายุ

งบป็ระมาณ การขอรับเงินอุดีหนุนศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น  

  (๒) การพิ่ิจารณาเสนอขอรับเงินอุดีหนุน

  (๓) การป็ระชุ่มรายุงานผ่ลัการดีำาเนินงานไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ การจัดีกิจกรรมติามภารกิจ        

ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น การเบิกจ่ายุงบป็ระมาณป็ระจำาป็ีของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น 

  (๔) เร่�องอ่�น ๆ ติามภารกิจของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

โดียุการป็ระชุ่มคัณะที่ำางานบริหารป็ระจำาศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ติ้องม่คัณะที่ำางาน

เข้าร่วมการป็ระชุ่มไม่น้อยุกว่าก่�งหน่�ง
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การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ข้องศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน สามารถึดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุ 

ข้อพิ่ิพิ่าที่ ติามคั้่ม่อป็ฏิิบัติิงานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น (ศกช่.) ส่วนที่่� ๓ กระบวนการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่

ที่ั�งน่� กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ กำาหนดีให้ม่การป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่นอยุ่างน้อยุป็ีลัะ ๑ คัรั�ง  เพิ่่�อยุกระดีับศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นให้เป็็นที่่�ยุอมรับ เช่่�อมั�น

เช่่�อถึ่อแก่ป็ระช่าช่นในที่้องถึิ�นชุ่มช่น แลัะใช่้เป็็นข้อม้ลัสำาหรับการวางแผ่นแลัะจัดีสรรที่รัพิ่ยุากรในการส่งเสริม 

สนับสนุน หร่อพิ่ัฒนาการดีำาเนินงานของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

๒.๔  การป็ระเมินมาติรฐานศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน

ระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ๒๕๖๒ กำาหนดีให้ม่คัณะกรรมการส่งเสริมแลัะกำากับการดีำาเนินงานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น โดียุอธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ เป็็นป็ระธาน กำาหนดีมาติรฐานแลัะป็ระเมินมาติรฐาน  

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น แลัะข้อ ๑๙ กำาหนดีให้นายุที่ะเบ่ยุนจัดีให้ม่การป็ระเมินมาติรฐาน 

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นอยุ่างน้อยุป็ีลัะหน่�งคัรั�งหร่อติามที่่�คัณะกรรมการกำาหนดี

อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ในฐานะป็ระธานคัณะกรรมการส่งเสริมแลัะกำากับการดีำาเนินงาน

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น จ่งม่ป็ระกาศ เร่�อง มาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น กำาหนดี

มาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น  แบ่งเป็็น ๔ ดี้าน  จำานวน ๓๕ ติัวช่่�วัดี ม่รายุลัะเอ่ยุดี ดีังน่�

 ดี้านที่่� ๑ โคัรงสร้างเช่ิงกายุภาพิ่       จำานวน   ๖ ติัวช่่�วัดี 

  ดี้านที่่� ๒ บุคัลัากร                       จำานวน   ๖ ติัวช่่�วัดี

  ดี้านที่่� ๓ การบริหารจัดีการ แบ่งเป็็น ๓ ดี้านยุ่อยุ    จำานวน ๑๒ ติัวช่่�วัดี 

   - ระบบข้อม้ลั                   จำานวน   ๕ ติัวช่่�วัดี 

   - การพิ่ัฒนางาน                จำานวน   ๕ ติัวช่่�วัดี 

   - การม่ส่วนร่วม                จำานวน   ๒ ติัวช่่�วัดี

  ดี้านที่่� ๔ งานบริการ  แบ่งเป็็น ๓ ดี้านยุ่อยุ     จำานวน ๑๑ ติัวช่่�วัดี 

   - การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่      จำานวน   ๓ ติัวช่่�วัดี 

   - การอำานวยุคัวามยุุติิธรรม    จำานวน   ๒ ติัวช่่�วัดี

     แลัะลัดีคัวามเลั่�อมลัำ�าในการเข้าถึ่ง

     คัวามยุุติิธรรมของป็ระช่าช่น

   - มาติรฐานการให้บริการ      จำานวน ๖ ติัวช่่�วัดี 

เพิ่่�อให้ป็ระช่าช่นผ่้้รับบริการม่คัวามมั�นใจว่าจะไดี้รับการอำานวยุคัวามยุุติิธรรม ผ่่านบริการที่่�ดี่

ม่ป็ระสิที่ธิภาพิ่ แลัะม่มาติรฐาน สามารถึรักษาสิที่ธิของตินในการรับบริการจากศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่
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ภาคัป็ระช่าช่น ยุกระดีับศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นให้เป็็นที่่�ยุอมรับ เช่่�อมั�น เช่่�อถึ่อแก่ป็ระช่าช่น

ในที่้องถิึ�นชุ่มช่น แลัะใช้่เป็็นข้อม้ลัสำาหรับการวางแผ่นแลัะจัดีสรรที่รัพิ่ยุากรในการส่งเสริม สนับสนุน หร่อพัิ่ฒนา

การดีำาเนินงานของศ้นย์ุไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น จ่งกำาหนดีให้ม่การติรวจแลัะป็ระเมินมาติรศ้นย์ุไกล่ัเกล่ั�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น 

การป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น เป็็นการป็ระเมินว่าศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ   

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น สามารถึรักษามาติรฐานติามที่่�กำาหนดีหร่อไม่ โดียุกำาหนดีให้ม่การป็ระเมินมาติรฐาน

อยุ่างน้อยุป็ีลัะหน่�งคัรั�ง กรณ่ม่ผ่ลัการป็ระเมินติำ�ากว่าเกณฑ์์สองรอบการป็ระเมินติิดีติ่อกันให้ยุุบเลัิกศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

ผ่้้ที่ำาหน้าที่่�ติรวจศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นหร่อป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น คัณะกรรมการส่งเสริมแลัะกำากับการดีำาเนินงานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น 

ม่คัำาสั�งที่่� ๓๓/๒๕๖๓ ลังวันที่่� ๑๑ กุมภาพิ่ันธ์ ๒๕๖๓ แติ่งติั�งอนุกรรมการติรวจป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น เพิ่่�อดีำาเนินการติรวจป็ระเมินมาติรฐาน ดีังน่� 

  ชุ่ดีที่่� ๑ คัณะอนุกรรมการติรวจป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น              

กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ม่ผ่้้อำานวยุการกองส่งเสริมการระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ เป็็นป็ระธาน

  ชุ่ดีที่่� ๒ คัณะอนุกรรมการติรวจป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น      

สำานักงานยุุติิธรรมจังหวัดี ม่ผ่้้อำานวยุการสำานักงานยุุติิธรรมจังหวัดี เป็็นป็ระธาน

  ชุ่ดีที่่� ๓ คัณะอนุกรรมการติรวจป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น     

สำานักงานยุุติิธรรมจังหวัดี ม่ยุุติิธรรมจังหวัดี เป็็นป็ระธาน

  คัณะอนุกรรมการติรวจป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ม่หน้าที่่�แลัะ

อำานาจ

  (๑) ติรวจแลัะป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นในพิ่่�นที่่�คัวามรับผ่ิดีช่อบ 

ให้เป็็นไป็ติามเกณฑ์์มาติรฐานที่่�กำาหนดี

  (๒) สรุป็รายุงานผ่ลัการติรวจแลัะป็ระเมินเสนอนายุที่ะเบ่ยุนแลัะคัณะกรรมการส่งเสริมแลัะ

กำากับการดีำาเนินงานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นที่ราบ

  (๓) สนับสนุนการป็ฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการส่งเสริมแลัะกำากับการดีำาเนินงานศ้นยุ์ไกล่ัเกล่ั�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นที่ราบ

  (๔) ป็ฏิิบัติิหน้าที่่�อ่�นใดี ติามที่่�คัณะกรรมการส่งเสริมแลัะกำากับการดีำาเนินงานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นมอบหมายุ

เม่�อดีำาเนินการป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นแลั้ว คัณะอนุกรรมการติรวจ

ป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นจะสรุป็รายุงานผ่ลัการติรวจแลัะป็ระเมินเสนอ นายุที่ะเบ่ยุน

ส่่วนท่ี่� ๒ ศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาที่ภาคประชาชน
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(อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่) แลัะคัณะกรรมการส่งเสริมแลัะกำากับการดีำาเนินงาน ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นที่ราบ แลัะนายุที่ะเบ่ยุนจะออกหนังส่อรับรองให้ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

ที่่�ผ่่านการป็ระเมินมาติรฐานป็ระจำาป็ี กรณ่ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นใดีไม่ผ่่านการป็ระเมิน

ติิดีติ่อกัน ๒ ป็ี ให้นายุที่ะเบ่ยุนดีำาเนินการยุุบศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นนั�น

๒.๕  การข้อรับัเงินอุด้หนุนค่าใช้จ่ายศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นที่่�ม่ผ่ลัการดีำาเนินงานเก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่นติามกฎหมายุว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ แลัะผ่่านการป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่นป็ระจำาป็ี คัณะที่ำางานบริหารป็ระจำาศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นอาจกำาหนดีให้ม่

การป็ระชุ่มเพิ่่�อพิ่ิจารณาเสนอขอรับเงินอุดีหนุนคั่าใช่้จ่ายุการดีำาเนินการของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

เช่่น โคัรงการเก่�ยุวกับการดีำาเนินงานติามกฎหมายุว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่         

ภาคัป็ระช่าช่น หร่อการพิ่ัฒนาศักยุภาพิ่แลัะป็ระสิที่ธิภาพิ่ของคัณะที่ำางาน หร่อพิ่ัฒนาคัวามร่วมม่อระหว่าง

หน่วยุงานอ่�น ๆ ที่่�เป็็นป็ระโยุช่น์ติ่อการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ หร่อโคัรงการดี้านการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่อ่�น ๆ ที่่�ม่

ป็ระโยุช่น์ติ่อส่วนรวม

ที่ั�งน่� ร่างระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ว่าดี้วยุเงินอุดีหนุนศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. .... อยุ้่ระหว่างกระบวนการจัดีที่ำาเป็็นกฎหมายุลัำาดีับรอง ภายุใติ้ระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิ        

แลัะเสร่ภาพิ่ ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๑ 

ที่่�กำาหนดีให้กรมคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่อุดีหนุนคั่าใช่้จ่ายุในการดีำาเนินงานของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

ซั่�งดีำาเนินการติามมาติรฐานที่่�คัณะกรรมการกำาหนดี ม่หลัักการสำาคััญเพิ่่�อกำาหนดีหลัักเกณฑ์์ วิธ่การ แลัะเง่�อนไข

การอุดีหนุนคั่าใช่้จ่ายุเพิ่่�อส่งเสริมสนับสนุนการดีำาเนินงานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ดีังน่�

  ๑. ให้กรมคุ้ัมคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่อุดีหนุนค่ัาใช้่จ่ายุแก่ศ้นยุ์ไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

ที่่�ผ่่านการป็ระเมินมาติรฐาน โดียุอธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่หร่อผ่้้ที่่�ไดี้รับมอบหมายุเป็็นผ่้้ม่อำานาจอนุมัติิ

เบิกจ่ายุเงินอุดีหนุนให้แก่ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น 

  ๒. การยุ่�นคัำาขอรับเงินอุดีหนุน ให้คัณะที่ำางานยุ่�นแบบคัำาขอรับเงินอุดีหนุนป็ระจำาป็ีติ่ออธิบดี่   

หร่อผ่้้ที่่�ไดี้รับมอบหมายุ โดียุศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นในเขติกรุงเที่พิ่มหานคัรให้ยุ่�นติ่อ

กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ในเขติจังหวัดีอ่�นให้ยุ่�นติ่อสำานักงานยุุติิธรรมจังหวัดี พิ่ร้อมดี้วยุเอกสารดีังติ่อไป็น่� 

   (๑) สำาเนาป็ระกาศนายุที่ะเบ่ยุนให้เป็็นศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น 

   (๒) เอกสารผ่ลัการป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น แลัะหร่อ

   (๓) โคัรงการ แผ่นการดีำาเนินงาน แลัะคั่าใช่้จ่ายุงบป็ระมาณติามแบบที่่�กำาหนดี  

  ๓. คัณะกรรมการพิ่ิจารณาอุดีหนุนคั่าใช่้จ่ายุการดีำาเนินการของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น เช่่น โคัรงการเก่�ยุวกับการดีำาเนินงานติามกฎหมายุว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของ

ส่่วนท่ี่� ๒ ศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาที่ภาคประชาชน
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ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น หร่อการพิ่ัฒนาศักยุภาพิ่แลัะป็ระสิที่ธิภาพิ่ของคัณะที่ำางาน หร่อพิ่ัฒนา

คัวามร่วมม่อระหว่างหน่วยุงานอ่�น ๆ ที่่�เป็็นป็ระโยุช่น์ติ่อการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ หร่อโคัรงการดี้านการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่อ่�น ๆ ที่่�ม่ป็ระโยุช่น์ติ่อส่วนรวม ติามอัติราที่่�กำาหนดี

 ๔. ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นที่่�ไดี้รับเงินอุดีหนุนติ้องรายุงานผ่ลัการดีำาเนินงานแลัะการใช่้จ่ายุ

เงินอุดีหนุนติามที่่�อธิบดี่กำาหนดี ภายุในสามสิบวัน ก่อนสิ�นป็ีงบป็ระมาณ 

ส่่วนท่ี่� ๒ ศููนย์์ไกล่่เกล่่�ย์ข้้อพิิพิาที่ภาคประชาชน

37





กระบัวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาท

ส่่วนท่ี่�   ๓





ส่่วนท่ี่� ๓
กระบัวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

กระบัวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่โด้ยศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน (กศช.) ป็ระกอบัด้้วย ๕ ข้ั�นติอน 

ด้ังติ่อไป็น่�

 ข้ั�นติอนที่่� ๑ การรับัคำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

 ข้ั�นติอนที่่� ๒ การแติ่งติั�งผ้้ไกล่่เกล่่�ย

 ข้ั�นติอนที่่� ๓ การด้ำาเนินการไกล่่เกล่่�ย

 ข้ั�นติอนที่่� ๔ การส่ิ�นสุ่ด้การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

 ข้ั�นติอนที่่� ๕ การออกหนังส่่อรับัรองบัันที่้กข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอนที่่� ๑ การรับัคำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

แผนภ้มิที่่� ๖ การรับัคำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

การรับัคำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ป็ระธิานคณะที่ำางานติรวจส่อบั
ข้้อเที่็จจริงแล่ะเอกส่ารหล่ักฐาน
พร้อมที่ำาความเห็น (ข้้อ ๔๒)

บัุคคล่ที่่�ป็ระส่งค์จะไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่
ย่�นติ่อศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ภาคป็ระชาชน 
(ข้้อ ๔๐ )

ไม่เข้้าหล่ักเกณฑ์์
นายที่ะเบั่ยนยกคำาร้อง

เข้้าหล่ักเกณฑ์์

พิจารณาม่คำาส่ั�ง

ล่งที่ะเบั่ยนรับัคำาร้อง

ส่อบัถามความส่มัครใจ
ข้องค้่กรณ่

แจ้งผล่ค้่กรณ่ทีุ่กฝ่่ายที่ราบั
แล่ะกำาหนด้นัด้วันป็ระชุม

แติ่งติั�งผ้้ไกล่่เกล่่�ย

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบัวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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การรับัคำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

๑. การรับคัำาร้องขอ

ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

๑.๑ รับคัำาร้องขอ

ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

แลัะ

๑.๒.ป็ระธานคัณะ

ที่ำางานหร่อบุคัคัลัที่่�

นายุที่ะเบยุ่นมอบหมายุ

ติรวจสอบข้อเที่็จจริง

แลัะหลักัเกณฑ์ข์อ้พิ่พิิ่าที่

ที่่�ขอให้ดีำาเนินการแลัะ

เอกสารหลัักฐานพิ่ร้อม

ที่ำาคัวามเห็น 

- ระยุะเวลัาดีำาเนินการ

 ๑ วัน

- แบบคัำาร้องขอ

ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

คำานิยาม

ค้่กรณ่ หมายุถึ่ง ผ่้้ที่่�ม่ข้อพิ่ิพิ่าที่ระหว่างกันไม่ว่าที่ั�ง

ที่างแพิ่่งหร่อที่างอาญาซั่�งป็ระสงคั์จะเจรจาติกลังกันระงับ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งหร่อที่างอาญาโดียุสันติิวิธ่ป็ราศจาก

การวินิจฉััยุช่่�ขาดีข้อพิ่ิพิ่าที่แลัะให้ข้อติกลังระหว่างคั้่กรณ่

ม่ผ่ลัผ่้กพิ่ันโดียุช่อบดี้วยุกฎหมายุ

ข้้อพิพาที่ หมายุถึ่ง ข้อขัดีแยุ้ง ข้อโติ้เถึ่ยุง ข้อโติ้แยุ้ง

ระหว่างคั้่กรณ่ ที่่�ที่ั�งสองฝ่ายุไม่สามารถึติกลังกันไดี้

การรับัคำาร้องข้อไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ให้ดีำาเนินการ ดีังน่�

คัณะที่ำางานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

แนะนำาการกรอกข้อม้ลั

• บัุคคล่ที่่�ป็ระส่งค์จะข้อไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ให้ย่�นคำาร้อง

ติ่อศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน ดีังน่�

(๑) ยุ่�นคัำาร้องดี้วยุตินเองโดียุที่ำาเป็็นหนังส่อ

(๒) ยุ่�นคัำาร้องโดียุที่างไป็รษณ่ยุ์อิเลั็กที่รอนิกส์

(๓) โดียุช่่องที่างอ่�นที่่�นายุที่ะเบ่ยุนกำาหนดี

• คำาร้องติ้องม่รายล่ะเอ่ยด้ ดีังน่�

(๑) ช่่�อ สกุลั ที่่�อยุ้่ ของผ่้้ยุ่�นคัำาร้อง

(๒) ช่่�อ สกุลั ที่่�อยุ้่ ของคั้่กรณ่ แลัะผ่้้ที่่�เก่�ยุวข้อง

(๓) สรุป็ข้อเที่็จจริงในป็ระเดี็นข้อพิ่ิพิ่าที่

(๔) คัวามป็ระสงคั์ในการขอไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ เช่่น 

คัำาขอให้ป็ลัดีเป็ลั่�องทีุ่กข์หร่อจำานวนเงินที่่�เร่ยุกร้อง

(๕) หนังส่อแสดีงคัวามสมัคัรใจเข้าร่วมการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ของคั้่กรณ่อ่กฝ่ายุ (ถึ้าม่)

• ส่ถานที่่�ย่�นคำาร้อง

ยุ่�นติ่อศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ซั่�งคั้่กรณ่

ฝ่ายุใดีฝ่ายุหน่�งม่ภ้มิลัำาเนา หร่อสถึานที่่�เกิดี ข้อพิ่ิพิ่าที่หร่อ

ติามที่่�คั้่กรณ่ติกลังกัน หร่อที่างไป็รษณ่ยุ์อิเลั็กที่รอนิกส์          

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

เม่�อป็ระธานคัณะที่ำางาน หร่อบุคัคัลัที่่�นายุที่ะเบ่ยุน

มอบหมายุไดี้รับคัำาร้องแลั้วให้ติรวจสอบข้อคัวามในคัำาร้อง

แลัะเอกสารหร่อหลัักฐานที่่�ยุ่�นป็ระกอบคัำาร้องว่าถึ้กติ้อง

คัรบถึ้วนหร่อไม่  หากเห็นว่าถึ้กติ้องคัรบถึ้วนให้ลังที่ะเบ่ยุน

รับคัำาร้อง พิ่ร้อมลังรายุลัะเอ่ยุดีการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ในแฟ้้มเอกสารแลัะแบบการติรวจสอบ (Chek list) ดี้วยุ  

- แบบป็กหน้าแฟ้้ม

- แบบติรวจสอบ 

  (Chek list)

๑.๓ การพิ่ิจารณา

ม่คัำาสั�ง รับคัำาร้อง/

ไม่รับคัำาร้อง

๑.๔ ลังที่ะเบ่ยุน

รับคัำาร้อง

๑.๕ สอบถึาม

คัวามสมัคัรใจคั้่กรณ่

อ่กฝ่ายุ

- ใบรับคัำาขอหลัักฐาน

ออกให้แก่ผ่้้ยุ่�นคัำาร้อง

(กรณ่คัรบถึ้วน)

-ใบรับคัำาขอหลัักฐาน

ออกให้แก่ผ่้้ยุ่�นคัำาร้อง

แลัะแจ้งรายุการแก้ไข

เพิ่ิ�มเติิ�ม (กรณ่คัำาร้อง

ไมถ่ึก้ติอ้งหรอ่มร่ายุการ

ไม่คัรบถึ้วน)

- หนังส่อสอบถึาม

คัวามสมัคัรใจของ

คั้่กรณ่ในการเข้าร่วม

การไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่

๓ วัน

• กรณ่ไม่เข้าหลัักเกณฑ์์ติามข้อ ๔๐ วรรคัสอง ให้

นายุที่ะเบ่ยุนยุกคัำาร้อง (ป็ระธานคัณะที่ำางานที่ำาหนังส่อ

แจ้งไป็ยุังนายุที่ะเบ่ยุน)

• กรณ่คัำาร้องม่ข้อคัวามหลัักฐานคัรบถึ้วน ให้ศ้นยุ์ฯ

ออกหลัักฐานแสดีงการรับคัำาร้อง 

เม่�อป็ระธานคัณะที่ำางานหร่อบุคัคัลัที่่�นายุที่ะเบ่ยุน

มอบหมายุติรวจสอบหลัักเกณฑ์์ข้อพิ่ิพิ่าที่แลัะข้อคัวาม

แลัะเอกสารป็ระกอบแลั้วให้ลังที่ะเบ่ยุนรับคัำาร้อง

ในสารระบบที่่�จัดีที่ำาไว้

เม่�อศ้นยุ์ฯ ดีำาเนินการลังที่ะเบ่ยุนรับคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่แลั้ว ให้จัดีที่ำาหนังส่อสอบถึามคัวามสมัคัรใจ

ไป็ยุงัคั้ก่รณ ่อก่ฝา่ยุหน่�งเพิ่่�อใหค้ั้ก่รณแ่ลัะผ่้ท้ี่่�มส่ว่นเก่�ยุวขอ้ง

(ถึ้าม่) ติอบรับการ เข้าร่วมการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ โดียุให้

คั้่กรณ่ ติอบกลัับมาภายุใน ๑๕ วัน นับแติ่วันที่่�ไดี้รับสำาเนา

คัำาร้อง เว้นแติ่ คั้่กรณ่ที่ั�งสองฝ่ายุร่วมกันยุ่�นคัำาร้อง

• กรณ่คัำาร้องไม่ถึ้กติ้องหร่อม่รายุการไม่คัรบถึ้วน ให้คั่น

คัำาร้องนั�นไป็ให้ที่ำามาใหม่หรอ่แก้ไขเพิ่ิ�มเติิมให้ถึ้กติ้องภายุใน

ระยุะเวลัา ๓๐ วัน หากผ่้้ยุ่�นคัำาร้องไม่แก้ไขเพิ่ิ�มเติิม

ให้ถึ้กติ้องภายุในเวลัาที่่�กำาหนดี ให้ถึ่อว่าผ่้้ยุ่�นคัำาร้อง

ไม่ป็ระสงคั์จะยุ่�นคัำาร้อง 

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

- กรณ่ค้่กรณ่อก่ฝ่่ายหน้�งไม่ส่มัครใจหรอ่ไม่ติอบัรับั ภายใน

ระยะเวล่าที่่�กำาหนด้

ให้จำาหน่ายุคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่นั�น 

- กรณ่ค้่กรณ่อ่กฝ่่ายหน้�งส่มัครใจ

ให้แจ้งผ่้้ยุ่�นคัำาร้องที่ราบ แลัะให้ป็ระธานคัณะที่ำางาน

หร่อบุคัคัลัท่ี่�นายุที่ะเบ่ยุนมอบหมายุเร่ยุกค่้ักรณ่ทัี่�งสองฝ่ายุ

มาเพิ่่�อให้กำาหนดีวัน แลัะเวลัา นัดีไกลั่เกลั่�ยุ แลัะเสนอ

รายุช่่�อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ เพิ่่�อกำาหนดีจำานวนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุแลัะเลั่อก

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุรวมที่ั�งช่่�แจงคั้่กรณ่เก่�ยุวกับกระบวน

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ผ่ลัที่างกฎหมายุในการไกลั่เกลั่�ยุ 

แลัะสิที่ธิในการยุุติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ที่ั�งน่� ถึ้าม่คั้่กรณ่มากกว่าสองฝ่ายุ แลัะคั้่กรณ่ฝ่ายุหน่�ง

ฝ่ายุใดี ไม่สมัคัรใจ ให้ดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ระหว่าง

คั้่กรณ่ที่่�สมัคัรใจ เข้าร่วมไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติ่อไป็ไดี้ 

ให้แจ้งผ่้้ยุ่�นคัำาร้องที่ราบ แลัะให้ป็ระธานคัณะที่ำางาน

หร่อบุคัคัลัที่่�นายุที่ะเบ่ยุนมอบหมายุเร่ยุกคั้่กรณ่ที่ั�งสอง

ฝ่ายุมาเพิ่่�อให้กำาหนดีวัน แลัะเวลัา นัดีไกลั่เกลั่�ยุ แลัะเสนอ

รายุช่่�อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ เพิ่่�อกำาหนดีจำานวนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุแลัะเลั่อก

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุรวมที่ั�งช่่�แจงคั้่กรณ่เก่�ยุวกับกระบวน

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ผ่ลัที่างกฎหมายุในการไกลั่เกลั่�ยุ 

แลัะสิที่ธิในการยุุติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

- ห นั ง ส่ อ แ จ้ ง

คัวามป็ระสงคัข์อดีำาเนนิ

การไกลัเ่กลั่�ยุขอ้พิ่ิพิ่าที่

๑.๖ แจ้งผ่ลัคั้่กรณ่

ทีุ่กฝ่ายุ ที่ราบแลัะ

กำาหนดีนัดีวัน แติ่งติั�ง

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

- ห นั ง ส่ อ ยุุ ติิ

การไกลั่ เกลั่� ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่

- หนังส่อเชิ่ญค่้ักรณ่

( กำา หนดี  เว ลั า 

สถึานที่่�) มาแติ่งติั�ง

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

กรณ่ค้่กรณ่อ่กฝ่่ายหน้�งไม่ส่มัครใจหร่อไม่ติอบัรับั

ภายในระยะเวล่าที่่�กำาหนด้ ให้ป็ระธานคัณะที่ำางาน

หร่อบุคัคัลัที่่�นายุที่ะเบ่ยุนมอบหมายุ ดีำาเนินการแจ้ง

ให้ผ่้้ยุ่�นคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุที่ราบ

กรณ่ค้่กรณ่อ่กฝ่่ายหน้�งส่มัครใจ ให้ป็ระธานคัณะ

ที่ำางานหร่อบุคัคัลัที่่�นายุที่ะเบ่ยุนมอบหมายุดีำาเนิน

การแจ้งค่้ักรณ่ทุี่กฝ่ายุที่ราบ แลัะกำาหนดีวัน เวลัา สถึานท่ี่� 

นัดีหมายุให้ คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุมาพิ่ร้อมกัน เพิ่่�อร่วมกันแติ่งติั�ง

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอนที่่� ๒ การแติ่งติั�งผ้้ไกล่่เกล่่�ย

การแติ่งติั�งผ้้ไกล่่เกล่่�ย

พิจารณาแติ่งติั�ง
ผ้้ไกล่่เกล่่�ย

พิจารณาแติ่งติั�ง
ผ้้ไกล่่เกล่่�ย

แติ่งติั�ง
ผ้้ไกล่่เกล่่�ย

ป็ระชุมกำาหนด้จำานวนผ้้ไกล่่เกล่่�ย
แล่ะเล่่อกผ้้ไกล่่เกล่่�ย

ค้่กรณ่ติกล่งรวมกันการแติ่งติั�ง
ผ้้ไกล่่เกล่่�ยรวมกันร่วมกันได้้

ค้่กรณ่ป็ระส่งค์ให้ศ้นย์ฯ
แติ่งติั�งผ้้ไกล่่เกล่่�ย

เล่่อกผ้้ไกล่่เกล่่�ย
ติามความเหมาะส่มแล่ะส่อบัถามความ

ยินยอมผ้้ใกล่่เกล่่�ย

ส่อบัถามความยินยอม
ผ้้ไกล่่เกล่่�ย

แจ้งผล่แล่ะกำาหนด้วันจัด้
กระบัวนการไกล่่เกล่่�ย

แจ้งผล่แล่ะกำาหนด้วันจัด้
กระบัวนการไกล่่เกล่่�ย

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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การแติ่งติั�งผ้้ไกล่่เกล่่�ย 

ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

๒ .  ก า ร แ ติ่ ง ติั� ง                  

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

๒.๑ ป็ระชุ่มกำาหนดี

จำานวนแลัะเลั่อก

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

-ระยุะ เวลัา ๕ วัน

-หนังส่อติอบรับ

เ ข้ า ส้่ ก ร ะ บ ว น

การไกลั่เกลั่�ยุจาก

คั้่กรณ่

- หนังส่อเชิ่ญค่้ักรณ่

(กำาหนดีวัน เวลัา 

สถึานท่ี่�) มาแติ่งตัิ�ง

ผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุ 

    เม่�อคั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุติกลังยุินยุอมเข้าส้่กระบวน

การไกลั่เกลั่�ยุศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น จะแจ้ง

เป็็นหนังส่อให้คั้่กรณ่  ทีุ่กฝ่ายุที่ราบ พิ่ร้อมกำาหนดีวันเวลัา

สถึานที่่� ให้คั้่กรณ่มาพิ่ร้อมกันเพิ่่�อกำาหนดีจำานวนแลัะ

เลั่อกผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ เม่�อคั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุมาพิ่ร้อมกันติามกำาหนดี

นัดีให้เจ้าหน้าที่่�จัดีให้คั้่กรณ่ร่วมกันกำาหนดีจำานวน                         

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ แลัะเลั่อกผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุจากบัญช่่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ที่่�ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นจัดีที่ำาไว้

    • กรณ่เลั่อกผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้ให้ดีำาเนินการดีังน่� 

ก. กรณ่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุหน่�งคันให้คั้่กรณ่ร่วมกันแติ่งติั�ง

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ข. กรณ่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุสองคันให้คั้่กรณ่แติ่ลัะฝ่ายุ

แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ฝ่ายุลัะหน่�งคัน

คั. กรณ่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุสามคันให้คั้่กรณ่แติ่ลัะฝ่ายุ

แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ฝ่ายุลัะหน่�งคันแลัะให้คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุ

ร่วมกันแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ คันที่่�สามในการดีำาเนิน

การแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุนั�น ศ้นยุ์ฯ อาจจัดีให้คั้่กรณ่เลั่อก

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ในลัำาดีับสำารองไว้ ๒ ลัำาดีับกรณ่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

หลัักที่่�คั้่กรณ่ร่วมกัน แติ่งติั�งไม่สามารถึเข้าร่วมการป็ฏิิบัติิ

หน้าที่่�เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ในข้อพิ่ิพิ่าที่นั�นการแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

คันหน่�งหร่อหลัายุคันเกิดีจาก การที่่�คั้่กรณ่ร่วมกันติกลัง

กันแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

    • กรณ่ไม่สามารถึเลั่อกผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้

        ก. คั้่กรณ่ไม่สามารถึติกลังแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้ แลัะ

คั้่กรณ่ ติกลังกันขอให้ศ้นยุ์ฯแติ่งติั�ง ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุจากบัญช่่

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ให้ศ้นยุ์ฯพิ่ิจารณาแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติ่อไป็

        ข. คั้่กรณ่ไม่สามารถึติกลังแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้ แลัะ

ไม่ร้องขอ ให้ศ้นยุ์ฯ แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ให้ศ้นยุ์ฯ จัดีที่ำา

บันท่ี่กเสนอคัวามเห็นต่ิอนายุที่ะเบ่ยุนเพ่ิ่�อจำาหน่ายุคัำาร้อง 

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

๒.๒ สอบถึาม

คัวามยุินยุอมของ

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

๒.๓ การพิ่ิจารณา

ม่คัำาสั�ง

๒.๔ แจ้งผ่ลัแลัะ

กำาหนดีวันจัดี

กระบวนการไกลั่เกลั่�ยุ

- ร ะ ยุ ะ เ ว ลั า

ดีำาเนินการ ๕ วัน 

นับแติ่คั้่กรณ่ติกลัง 

เลั่อกผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้ 

-หนังส่อสอบถึาม

คั ว า ม ยุิ น ยุ อ ม

การเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 

(พิ่ร้อมลังลัายุม่อช่่�อ

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ) 

- หนังส่อแติ่งติั�ง

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

- หนังส่อแจ้งผ่ลั

การแต่ิงตัิ�งผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุ

ถ่ึงผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุแลัะ

ค่้ักรณ่ทุี่กฝ่ายุภายุใน 

๓ วันนับแติ่ม่หนังส่อ

แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

    เม่�อคั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุร่วมกันกำาหนดีจำานวนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 

แลัะร่วมกันเลั่อกผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุจากบัญช่่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�ศ้นยุ์ฯ 

จัดีที่ำาไว้เร่ยุบร้อยุแลั้ว หร่อ ศ้นยุ์ฯเลั่อกผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ติามคัวามเหมาะสมแลั้ว ศ้นยุ์ฯจะม่หนังส่อสอบถึาม

คัวามยุินยุอมไป็ยุังผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุในการเข้าร่วมป็ฏิิบัติิหน้าที่่�

เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุในข้อพิ่ิพิ่าที่นั�น ที่ั�งน่�    

    • ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไม่ยุินยุอมที่่�จะถึ้กแติ่งติั�งเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 

ให้ป็ระธานคัณะที่ำางาน แจ้งให้คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุที่ราบ แลัะ

จะดีำาเนินการสอบถึาม คัวามยุินยุอมของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ในลัำาดีับรองที่่�คั้่กรณ่เลั่อกสำารองไว้ เพิ่่�อจะไดี้แติ่งติั�ง

เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติ่อไป็ หร่อ ดีำาเนินการจัดีให้คั้่กรณ่

เลั่อกผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุคันใหม่เพิ่่�อป็ฏิิบัติิหน้าที่่�เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ในข้อพิ่ิพิ่าที่นั�น

    • ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุให้คัวามยุินยุอมที่่�จะไดี้รับการแติ่งติั�ง

เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุให้ป็ระธานคัณะที่ำางานแจ้งให้คั้่กรณ่

ทีุ่กฝ่ายุที่ราบ ถึ่งจำานวนผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ แลัะผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�ให้

คัวามยุินยุอมในการเข้าร่วมป็ฏิิบัติิหน้าที่่�เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 

    เม่�อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�คั้่กรณ่ร่วมกันติกลังแติ่งติั�งติอบรับ

เข้าร่วมการป็ฏิิบัติิหน้าที่่�เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุแลั้ว ให้ป็ระธาน

คัณะที่ำางาน จัดีที่ำาบันที่่กเสนอนายุที่ะเบ่ยุนเพิ่่�อม่หนังส่อ

แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

    เม่�อดีำาเนินการแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุแลั้ว ให้ป็ระธาน

คัณะที่ำางานแจ้งผ่ลัการ แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุให้คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุ

แลัะผ่้้ที่่�เก่�ยุวข้อง รวมที่ั�ง ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุทีุ่กคันที่ราบ 

พิ่ร้อมที่ั�งป็ระสานผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ เพิ่่�อกำาหนดี วัน เวลัา 

นัดีคั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุมาพิ่ร้อมกันเพิ่่�อเข้าส้่กระบวน

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่นัดีแรก

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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การด้ำาเนินการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ข้ั�นติอนที่่� ๓ การด้ำาเนินการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

การป็ระชุมไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่
ผ้้ไกล่่เกล่่�ยเป็ิด้ป็ระชุม(นัด้แรก)

ด้ำาเนินการ
ไกล่่เกล่่�ย
ข้้อพิพาที่

การค้นหาป็ระเด้็นข้้อพิพาที่
แล่ะความติ้องการที่่�แที่้จริง

ผ้้ไกล่่เกล่่�ยส่รุป็ป็ระเด้็นที่ั�งหมด้

การแก้ไข้ป็ัญหาข้้อข้ัด้แย้งใน
ป็ระเด้็นข้้อพิพาที่

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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การด้ำาเนินการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ 

ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

๓. การดีำาเนิน

การไกล่ัเกล่ั�ยุขอ้พิิ่พิ่าที่

๓.๑ การไกล่ัเกล่ั�ยุ

ข้อพิิ่พิ่าที่

๓.๒ การป็ระชุ่ม

การไกล่ัเกล่ั�ยุขอ้พิิ่พิ่าที่

(นัดีแรก)

ระยุะเวลัาดีำาเนินการ

๓๐ วัน

(ขยุายุไดี้อ่ก ๓๐ วัน)

-แบบแสดีงคัวาม

สมัคัรใจเข้าร่วม

การไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่

    เป็็นขั�นติอนการดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุ โดียุผ่้้ที่่�ม่บที่บาที่

สำาคััญในขั�นติอนน่�ไดี้แก่ ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�ติ้องที่ำาหน้าที่่�รวบรวม

ข้อม้ลัข้อเที่็จจริงที่่�เก่�ยุวกับข้อพิ่ิพิ่าที่แลั้วนำามาวิเคัราะห์

พิ่ิจารณาข้อพิ่ิพิ่าที่ เพิ่่�อออกแบบการไกลั่เกลั่�ยุแลัะกำาหนดี

แนวที่าง การไกลั่เกลั่�ยุ โดียุกำาหนดีขั�นติอน วิธ่การว่าจะ

ไกลั่เกลั่�ยุอยุ่างไร ดีังน่�

   ๑. รวบรวมข้อม้ลัของคั้่กรณ่ที่ั�งสองฝ่ายุ

    ๒. กำาหนดีติัวผ่้้เก่�ยุวข้องในการร่วมป็ระชุ่ม เช่่น คั้่กรณ่

ติัวแที่น

    ๓. ป็ระเมินสไติลั์ บุคัลัิกภาพิ่รวมถึ่งอำานาจที่่�ม่ ของ

คั้่กรณ่แติ่ลัะฝ่ายุ

    ๔. ติรวจสอบคัวามเข้าใจของค่้ักรณ่เก่�ยุวกับกระบวน

การไกลั่เกลั่�ยุ

    ๕. การจัดีสถึานที่่�ไกลั่เกลั่�ยุ กำาหนดีร้ป็แบบแลัะแนวที่าง

การไกลั่เกลั่�ยุให้เหมาะสมกับข้อพิ่ิพิ่าที่แลัะคั้่กรณ่

    ๖. ช่่วยุเหลั่อแลัะอำานวยุคัวามสะดีวก แลัะเสนอแนะ

คั้่กรณ่ในการหาแนวที่างยุุติิข้อพิ่ิพิ่าที่

    • วันนัดีไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่เป็็นขั�นติอนการป็ระชุ่ม 

การไกลั่เกลั่�ยุร่วมกันนัดีแรก เม่�อคั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุมาพิ่ร้อม

กันติามนัดีป็ระธานคัณะที่ำางาน หร่อผ่้้ที่่�ไดี้รับมอบหมายุ 

ม่หน้าที่่�เช่ิญคั้่กรณ่แลัะ ผ่้้ที่่�เก่�ยุวข้องเข้าส้่ห้องไกลั่เกลั่�ยุ

ที่่�ไดี้จัดีเติร่ยุมไว้ แลัะรวบรวม เคัร่�องม่อส่�อสารทีุ่กช่นิดี

ของคั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุเพิ่่�อให้การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่เป็็นไป็

อยุ่างม่ป็ระสิที่ธิภาพิ่ เว้นแติ่จะไดี้รับอนุญาติ เป็็นการ

เฉัพิ่าะกรณ่ ที่ั�งน่� ติลัอดีระยุะเวลัาในการดีำาเนิน

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ คัณะที่ำางานม่หน้าที่่�อำานวยุ

คัวามสะดีวกโดียุให้คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุแสดีงคัวามสมัคัรใจ

เข้าร่วมการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ดี้วยุ

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

    • ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติ้องดีำาเนินการดีังน่�

๑. กลั่าวเป็ิดีป็ระชุ่ม ติ้อนรับแลัะแนะนำาตินเอง

๒. อธิบายุให้คั้่กรณ่ที่ราบถึ่งข้อดี่แลัะป็ระโยุช่น์ของ 

การไกลั่เกลั่�ยุ

๓. อธิบายุให้คั้ก่รณ่ที่ราบถึ่งสิที่ธิในการคััดีคั้าน ถึอดีถึอน

การเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ แลัะสิที่ธิในการถึอนติัวออก

จากกระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

    ๔. เปิ็ดีเผ่ยุถ่ึงคัวามเป็็นกลัางแลัะคัวามเป็็นอิสระของ

ตินเอง ในการป็ฏิิบัติิหน้าที่่�เป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุให้คั้่กรณ่ที่ราบ

โดียุเฉัพิ่าะที่่�เก่�ยุวพิ่ันกับคั้่กรณ่ไม่ว่าฝ่ายุใดีในเร่�อง ดีังน่�

(๑) เป็็นคั้่หมั�นหร่อคั้่สมรส

(๒) เป็็นบุพิ่การ่หร่อผ่้้ส่บสันดีานไม่ว่าช่ั�นใดีๆหร่อ

เป็็นพิ่่�น้องหร่อลั้กน้องนับไดี้เพิ่่ยุงภายุใน สามช่ั�น หร่อเป็็น

ญาติิเก่�ยุวพิ่ันที่างแติ่งงานนับไดี้เพิ่่ยุงสองช่ั�น

(๓) เป็็นหร่อเคัยุเป็็นผ่้้แที่นโดียุช่อบธรรมหร่อ

ผ่้้พิ่ิที่ักษ์หร่อผ่้้แที่นหร่อติัวแที่น

(๔) เป็็นเจ้าหน่�หร่อลั้กหน่� หร่อเป็็นนายุจ้างหร่อ

ลั้กจ้าง

๕. ติกลังกับคั้่กรณ่เพิ่่�อกำาหนดีกรอบระยุะเวลัา แลัะ

แผ่นการดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

๖. สอบถึามข้อเที่็จจริงเก่�ยุวกับข้อพิ่ิพิ่าที่ คัวามป็ระสงคั์

ของคั้่กรณ่ในการระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ แลัะข้อเที่็จจริงอ่�นที่่�

เก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

๗. อธิบายุให้คั้่กรณ่เข้าใจซั่�งกันแลัะกันหร่อผ่่อนป็รน 

เข้าหากันอันนำาไป็ส้่การติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่กันไดี้

๘. แจ้งให้คั้่กรณ่ที่ราบว่าติ้องดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุ

ติ่อหน้าคั้่พิ่ิพิ่าที่เว้นแติ่เพิ่่�อป็ระโยุช่น์ในการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ในบางสถึานการณ์ อาจม่การดีำาเนินกระบวน

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ลัับหลัังคั้่กรณ่ฝ่ายุหน่�งฝ่ายุใดีก็ไดี้ 

แลัะผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ม่หน้าที่่�แจ้งการดีำาเนินกระบวน

การไกลัเ่กล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่นั�น ให้ค่้ักรณ่ท่ี่�มิได้ีเข้าร่วมที่ราบดี้วยุ

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

 

    ๙. แจ้งให้คั้่กรณ่ที่ราบว่ากระบวนการไกลั่เกลั่�ยุนั�น 

เป็็นคัวามลัับ อนุญาติให้ที่นายุคัวามหร่อที่่�ป็ร่กษาของ

คั้่กรณ่หร่อบุคัคัลัหน่�งบุคัคัลัใดีเข้าร่วมการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ดี้วยุก็ไดี้ อันไดี้แก่ ผ่้้ร้องแลัะผ่้้ถึ้กร้อง ผ่้้แที่น

หร่อผ่้้รับมอบอำานาจ หร่อ บุคัคัลัที่่�คั้่กรณ่ยุินยุอม

ให้เข้าร่วมดี้วยุเที่่านั�น

    ๑๐. ติรวจสอบผ่้้เข้าร่วมป็ระชุ่มว่า ไดี้รับมอบอำานาจ 

มาถึ้กติ้องแลัะม่อำานาจติัดีสินใจหร่อไม่

    ๑๑. อธิบายุให้คั้่กรณ่ที่ราบแลัะติระหนัก

ว่าการไกลั่เกลั่�ยุ เป็็นวิธ่การคั้นหาที่างออกดี้วยุ

การแก้ไขป็ัญหาร่วมกันโดียุอิสระ

ข้อพิ่่งป็ฏิิบัติิของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�สำาคััญ

• พิ่ิจารณาว่าคั้่กรณ่ฝ่ายุใดีคัวรเริ�มก่อน 

- คั้่กรณ่ผ่้้ยุ่�นคัำาร้อง 

- คั้่กรณ่อ่กฝ่ายุ 

- ให้คั้่กรณ่ติกลังกันเอง 

• บที่บาที่ของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 

- ฟ้ังอยุ่างติั�งใจ ไม่ขัดีจังหวะระหว่างการกลั่าว 

ข้อเที่็จจริง 

- ถึามคัำาถึามในกรณ่ที่่�ติ้องการคัวามช่ัดีเจนแลัะ

 ช่่วยุให้เน่�อหาอยุ้่ในป็ระเดี็น 

- คัวบคัุมการไกลั่เกลั่�ยุให้เป็็นไป็ติามกติิกา

ที่่�วางไว้

- สรุป็คัำากลั่าวข้อเที่็จจริงของที่ั�งสองฝ่ายุ

ดี้วยุถึ้อยุคัำาที่่�เหมาะสม

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

ขั�นติอนหลัังจากที่่�ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้กลั่าวเป็ิดีป็ระชุ่ม

เร่ยุบร้อยุแลั้ว ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุม่หน้าที่่�รวบรวมข้อม้ลัเพิ่่�อกำาหนดี

ป็ระเดี็นข้อพิ่ิพิ่าที่ โดียุผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุขอให้คั้่กรณ่กลั่าวเป็ิดี

การเจรจาโดียุให้กลั่าวในหัวข้อติ่อไป็น่� เช่่น ป็ัญหา

ที่่�เกิดีข่�นคั่ออะไรม่ที่่�มา หร่อเบ่�องหลัังอยุ่างไร ผ่ลัของ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่่�กระที่บถึ่งติน คัวามวิติก กังวลัติ่อสิ�งที่่�จะ

เกิดีข่�น เคัยุพิ่ยุายุามแก้ไขป็ัญหาดี้วยุวิธ่การใดีแลั้วบ้าง

ม่ข้อเสนอเป็็นที่างเลั่อกในการยุุติิข้อพิ่ิพิ่าที่ หร่อม่ข้อเสนอ

ในการเยุ่ยุวยุาแก้ไขคัวามเส่ยุหายุอยุ่างไรบ้าง 

สรุป็ไดี้ ดีังน่�

๑. ให้คั้่กรณ่เสนอเร่�องราวแลัะสิ�งที่่�ติ้องการโดียุยุ่อ

๒. กระติุ้นให้คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุพิ่้ดีแลัะเสนอเร่�องราว

แลัะสิ�งที่่�ติ้องการมากที่่�สุดี

๓. เป็็นผ่้้รวบรวมรับฟ้ังข้อเที่็จจริง แลัะเป็็นนักฟ้ัง

จับป็ระเดี็นที่่�ดี่

๔. จำาแนกจุดียุ่นแลัะคัวามติ้องการของแติ่ลัะฝ่ายุว่า

ม่คัวามติ้องการอะไรบ้าง

หลัังจากการค้ันหาป็ระเด็ีนข้อพิิ่พิ่าที่แลัะคัวามต้ิอง

การท่ี่�แที่้จริงแลั้ว ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุม่หน้าที่่�สรุป็ป็ระเดี็นที่่�ไดี้จาก

คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุ โดียุ 

กำาหนด้ป็ระเด้็นในการเจรจา

๑. กำาหนดีป็ระเดี็นที่่�จะเจรจาไกลั่เกลั่�ยุในเช่ิงบวกแลัะ

ม่ลัักษณะเป็็นกลัาง

๒. อาจใช่้อุป็กรณ์เพิ่่�อช่่วยุแยุกแยุะป็ระเดี็น เช่่น 

ไวที่์บอร์ดี หร่อฟ้ลัิป็ช่าร์จ

๓. อนุญาติให้แติ่ลัะฝ่ายุเริ�มเสนอป็ระเดี็นไดี้ แติ่ถึ้าไม่ม่

ใคัรเสนอให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุกำาหนดีป็ระเดี็นเอง ๒-๓ ป็ระเดี็น 

จากนั�นขอให้คั้่กรณ่ช่่วยุกันเพิ่ิ�มเติิม

๔. ให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุแยุกป็ระเดี็นที่่�ที่ั�งสองฝ่ายุม่

คัวามเห็นพิ่้องติ้องกัน

๓.๓ การคัน้หาป็ระเดีน็

ข้อพิิ่พิ่าที่แลัะ

คัวามต้ิองการท่ี่�แท้ี่จริง

๓.๔ สรุป็ป็ระเด็ีน

ทัี่�งหมดี

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

๓.๕ การแก้ไขปั็ญหา

ข้อขัดีแยุ้งในป็ระเด็ีน

พิิ่พิ่าที่

การเส่นอที่างเล่่อก 

๑. กำาหนดีให้คั้่กรณ่ร่วมกันหาที่างออกของป็ัญหา

๒.ช่่วยุให้คั้่กรณ่มุ่งเน้นไป็ที่่�การแก้ป็ัญหาในป็ระเดี็น

ที่่�ติรงกับคัวามติ้องการที่่�แที่้จริงมากกว่าการให้คัวามสำาคััญ

กับจุดียุ่นของแติ่ลัะฝ่ายุ

๓.ช่่วยุให้คั้่กรณ่ที่ั� งสองฝ่ายุคัิดีแก้ป็ัญหาใน

เช่ิงสร้างสรรคั์

๔. ช่่วยุให้คั้่กรณ่ที่ั�งสองฝ่ายุร่วมกันหาที่างออก

ที่่�สามารถึนำาไป็ป็ฏิิบัติิไดี้จริง

เป็็นขั�นติอนที่่�ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุหยุิบยุกเอาป็ระเดี็นแลัะ

ที่างเลั่อกในแติ่ลัะป็ระเดี็นข่�นมาป็ระเมินหาที่างออก

ที่่�ลัะเร่�องติามลัำาดีบั โดียุขอใหค้ั้ก่รณเ่นน้เจรจาที่่�ผ่ลัป็ระโยุช่น์

หร่อคัวามติ้องการ ที่่�แที่้จริง ซั่�งขั�นติอนน่�อาจม่การแยุก

ป็ระชุ่มไกลั่เกลั่�ยุ หร่อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ เป็็นผ่้้เสนอที่างเลั่อก

ให้คั้่กรณ่พิ่ิจารณาก็ไดี้

๑. ผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุจะต้ิองสรุป็ป็ระเด็ีนทัี่�งหมดี ทัี่�งป็ระเด็ีนหลััก 

แลัะป็ระเดี็นยุ่อยุว่าม่ข้อพิ่ิพิ่าที่มากน้อยุเพิ่่ยุงใดี

๒. ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุจะติ้องคั้นหาคัวามติ้องการที่่�แที่้จริง 

ของแติ่ลัะฝ่ายุว่าติ้องการอะไร

๓. ผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุขจัดีที่างเล่ัอกท่ี่�ค่้ักรณ่รับไม่ได้ีอออกไป็

๔. ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุจะติ้องเสนอที่างเลั่อกที่่�เป็็นไป็ไดี้แก่

คั้่กรณ่โดียุหาที่างเลั่อกหลัายุ ๆ  ที่างที่่�ม่ที่างเป็็นไป็ไดี้มาก

ที่่�สุดี ให้แก่คั้่กรณ่

ที่ั�งน่� ในการดีำาเนินการป็ระชุ่มไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ในแติ่ลัะคัรั�งติ้องม่การจัดีที่ำารายุงานการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ทีุ่กคัรั�ง ถึ่งข้อสรุป็ร่วมกันของการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

เพิ่่�อให้ที่ราบว่าคั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุสามารถึติกลังกันไว้อยุ่างไร 

อาที่ิ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่สำาเร็จ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ไม่สำาเร็จ เลั่�อนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ไป็อ่กคัรั�ง หร่อ

การเลั่�อนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ไป็ป็ฏิิบัติิติามเง่�อนไขที่่�

ติกลังกันไว้ก่อน เป็็นติ้น

-แบบรายุงาน

การป็ระชุ่ม

การไกลั่เกลั่ �ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ติ่างๆ

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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การส่ิ�นสุ่ด้การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ข้ั�นติอนที่่� ๔ การส่ิ�นสุ่ด้การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ส่ิ�นสุ่ด้การ 
ไกล่่เกล่่�ย
ข้้อพิพาที่ 

ค้่กรณ่ระงับัข้้อพิพาที่กันได้้

จัด้ที่ำาบัันที่้กข้้อติกล่ง

ค้่กรณ่แล่ะผ้้ไกล่่เกล่่�ย
ล่งล่ายม่อช่�อ

ค้่กรณ่ถอนติัว
จากการไกล่่เกล่่�ย

รับัหนังส่่อข้อถอนติัว
แล่ะเส่นอนายที่ะเบั่ยน

แจ้งผล่ผ้้ที่่�เก่�ยวข้้อง

ผ้้ไกล่่เกล่่�ยเห็นว่าการไกล่่เกล่่�ย
ไม่เป็็นป็ระโยชน์

รับัหนังส่่อข้อยุติิ
แล่ะติรวจส่อบั

พิจารณาม่ คำาส่ั�ง
พิจารณา

อนุมัติิ/ไม่อนุมัติิ

ยุติิการ 
ไกล่่เกล่่�ย
ข้้อพิพาที่

ล่งที่ะเบั่ยนคุม
แล่ะจัด้เก็บัเป็็นระบับั แจ้งผล่ผ้้ที่่�เก่�ยวข้้อง

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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การส่ิ�นสุ่ด้การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

๔ . ก า ร สิ� น สุ ดี                 

ก า ร ไ ก ล่ั เ ก ล่ั� ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ 

๔.๑ ค่้ักรณ่ระงับ

ข้อพิิ่พิ่าที่กันได้ี

๔.๑.๑ จัดีที่ำา

บันท่ี่ก ข้อติกลัง

การระงับข้อพิิ่พิ่าที่

๔.๑.๒ ค่้ักรณ่แลัะ

ผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุลังลัายุม่อ

ช่่�อ ในบันท่ี่กข้อติกลัง

- แบบฟ้อร์มบันท่ี่ก

ข้อติกลัง

-หนังส่อแจ้งผ่ลั

การไกลั่เกลั่ �ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่

เม่�อคั้่กรณ่สามารถึหาข้อยุุติิร่วมกันไดี้แลั้วผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ 

สรุป็ผ่ลัการเจรจาไกลั่เกลั่�ยุเป็็นลัายุลัักษณ์อักษร

แลัะจัดีที่ำาบันที่่กข้อติกลังการระงับข้อพิ่ิพิ่าที่

บันที่่กข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่อยุ่างน้อยุติ้องม่

รายุลัะเอ่ยุดี ดีังติ่อไป็น่�

๑. ช่่�อแลัะที่่�อยุ้่ของคั้่กรณ่ 

๒. ข้อพิ่ิพิ่าที่ติามกฎหมายุ 

๓. คัวามสมัคัรใจเข้าร่วมการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

๔. สาระสำาคััญของข้อติกลังอันเป็็นผ่ลัของ

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ เช่่น การช่ดีใช่้เยุ่ยุวยุา

คัวามเส่ยุหายุเง่�อนไขที่่�คั้่กรณ่ ติ้องป็ฏิิบัติิหร่องดีเว้น

การป็ฏิิบัติิระยุะเวลัาดีำาเนินการ หร่อ ข้อติกลังไม่ติิดีใจ

ที่่�จะรับการช่ดีใช่้เยุ่ยุวยุาคัวามเส่ยุหายุ

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุอ่านบันที่่กข้อติกลังให้คั้่กรณ่ฟ้ัง เพิ่่�อยุ่นยุัน

คัวามถึ้กติ้องของข้อคัวามแลัะคัวามเข้าใจที่่�ติรงกันแลัะ

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ พิ่ร้อมดี้วยุคั้่กรณ่ลังลัายุม่อช่่�อรับรองในบันที่่ก

ข้อติกลัง แลัะให้ป็ระธานคัณะที่ำางานหร่อบุคัคัลัที่่�

นายุที่ะเบ่ยุนมอบหมายุดีำาเนินการส่งบันที่่กข้อติกลังระงับ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ ติ่อกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่

เม่�อกรมคุ้มครองส่ิที่ธิิแล่ะเส่ร่ภาพเห็นว่า

การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ข้องศ้นย์ฯ ได้้ด้ำาเนินการติาม

กฎหมายว่าด้้วยการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ แล่ะออกหนังส่่อ

รับัรองให้แล่้ว ให้ข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่นั�นบัังคับักัน

ได้้ หร่อให้ส่ิที่ธิินำาคด้่อาญามาฟ้้องระงับั

ป็ระธานคัณะที่ำางาน จะนำาบันที่่กข้อติกลังการระงับ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ส่งมอบให้คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุยุ่ดีถึ่อไว้ฝ่ายุลัะหน่�งฉับับ

แลัะศ้นยุ์ฯ ยุ่ดีถึ่อไว้หน่�งฉับับ

ศ้นย์ฯ นำาบันที่่กข้อติกลังที่่�คั้่กรณ่ไกลั่เกลั่�ยุระงับ 

ข้อพิ่ิพิ่าที่กันแลั้วนั�น จัดีเก็บเข้าสารบบเร่�องเสร็จ 

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

พิ่ร้อมที่ำาบันที่่ก รายุงานนายุที่ะเบ่ยุน พิ่ร้อมที่ั�งม่หนังส่อ

แจ้งผ่ลัการไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ไป็ยัุงหน่วยุงานท่ี่�เก่�ยุวข้องกับ

ขอ้พิ่ิพิ่าที่อนัอยุ้ร่ะหวา่งการดีำาเนนิการสอบสวนหรอ่ระหวา่ง

พิ่ิจารณาคัดี่

     อ่กที่ั�งให้คั้่กรณ่แลัะผ่้้เก่�ยุวข้องติอบแบบสอบถึาม

คัวามพิ่่งพิ่อใจในการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ดี้วยุ

     ในการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ คั้่กรณ่ฝ่ายุใดีฝ่ายุหน่�งม่สิที่ธิ

ขอถึอนติัวจากการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่โดียุที่ำาเป็็นหนังส่อ

แจ้งติ่อ ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้

    เม่�อคั้่กรณ่ยุ่�นหนังส่อขอถึอนติัวออกจากกระบวน             

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่แลั้ว ให้ป็ระธานคัณะที่ำางาน

รับหนังส่อขอถึอนติัวแลั้วจัดีที่ำารายุงานเสนอนายุที่ะเบ่ยุน

เพิ่่�อม่คัำาสั�งพิ่ิจารณาติ่อไป็

    เม่�อนายุที่ะเบ่ยุน ม่คัำาสั�งป็ระการใดีแลั้ว ให้ป็ระธาน

คัณะที่ำางาน แจ้งผ่ลัให้คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุแลัะผ่้้ที่่�ม่ส่วนเก่�ยุวข้อง

แลัะผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุแลัะหน่วยุงานที่่�เก่�ยุวข้องที่ราบ

    ที่ั�งน่� ให้ถึ่อว่ากระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่สิ�นสุดีลัง

 นับติั�งแติ่วันที่่�นายุที่ะเบ่ยุนม่คัำาสั�ง เว้นแติ่คั้่กรณ่ป็ระสงคั์

 จะดีำาเนินกระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติ่อไป็ให้คั้่กรณ่

ติกลังแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุคันใหม่เพิ่่�อป็ฏิิบัติิหน้าที่่�ติ่อไป็

   เม่�อนายุที่ะเบ่ยุนม่คัำาสั�ง ให้ป็ระธานคัณะที่ำางาน 

ดีำาเนินการแจ้งผ่ลัให้คั้่กรณ่ทีุ่กฝ่ายุแลัะผ่้้ม่ส่วนเก่�ยุวข้อง 

แลัะผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุแลัะหน่วยุงานที่่�เก่�ยุวข้องที่ราบ

   ที่ั�งน่� ให้ถึ่อว่ากระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่สิ�นสุดีลัง 

นับติั�งแติ่วันที่่�นายุที่ะเบ่ยุน ม่คัำาสั�ง เว้นแติ่คั้่กรณ่ป็ระสงคั์

จะดีำาเนินกระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติ่อไป็ให้คั้่กรณ่

ติกลัง แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุคันใหม่เพิ่่�อป็ฏิิบัติิหน้าที่่�ติ่อไป็

-แบบสอบถึาม

คัวามพ่ิ่งพิ่อใจ

-แบบคัำาร้อง

ขอถึอนติัว

-แบบรายุงาน

การป็ระชุ่ม

การไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ติ่างๆ

- แบบขอยุุติิการ

ไกลั่เกลั่�ยุ

-แบบรายุงาน

การป็ระชุ่ม

การไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ติ่างๆ

๔.๑.๓ ลังที่ะเบ่ยุน

คุัม แลัะจัดีเก็บเป็็น

ระบบ

๔.๓ ผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุเห็น

ว่าการไกล่ัเกล่ั�ยุไม่

เป็็นป็ระโยุช่น์

๔.๓.๑ รับหนังส่อ

ขอยุุติิแลัะติรวจสอบ

๔.๓.๒ พิิ่จารณาอนุมัติิ

ไม่อนุมัติิ

๔.๒ ค่้ักรณ่ถึอนตัิว

จากการไกล่ัเกล่ั�ยุ

๔.๒.๑ รับหนังส่อ

ขอถึอน ตัิวแลัะเสนอ

นายุที่ะเบ่ยุน

๔.๒.๒ พิิ่จารณาม่

คัำาสั�งแลัะ

๔.๒.๓ แจ้งผ่ลัผ้้่ท่ี่�

เก่�ยุวข้องแลัะ

หน่วยุงานท่ี่�เก่�ยุวข้อง
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การออกหนังส่่อรับัรองการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ข้ั�นติอนที่่� ๕ การออกหนังส่่อรับัรองการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ส่่งให้

กรมคุ้มครองส่ิที่ธิิแล่ะเส่ร่ภาพ

ถ้กติ้อง/ครบัถ้วน/
เป็็นไป็ติามกฎหมาย

แจ้งผล่ไป็ยังศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยฯ

ออกหนังส่่อรับัรอง

ติรวจส่อบั

ศ้นย์ไกล่่เกล่่�ย
ข้้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน
จัด้ที่ำาบัันที่้กข้้อติกล่ง
ที่่�ค้่กรณ่ติกล่งร่วมกัน

ไม่ถ้กติ้อง ครบัถ้วน/
ไม่เป็็นไป็ติาม

แจ้งผล่

ไม่รับัรอง
บัันที่้กข้้อติกล่ง

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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การออกหนังส่่อรับัรองบัันที่้กข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่ 

ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

๕. การรบัรองบนัท่ี่ก

ข้อติกลัง

๕.๒ ติรวจสอบรายุ
ลัะเอ่ยุดีของบันท่ี่ก
ข้ อ ติกลั ง ร ะ งั บ
ข้อพิ่าที่

๕.๑ ศ้นยุ์ไกล่ัเกล่ั�ยุ

ข้ อ พิิ่ พิ่ า ที่ ภ า คั

ป็ระช่าช่นส่งบันท่ี่ก

ข้ อ ติ ก ลั ง ใ ห้

กรมคุ้ัมคัรองสิที่ธิ

แลัะเสร่ภาพิ่รับรอง

บันท่ี่กข้อติกลังท่ี่�

ค่้ักรณ่แลัะผ่้ไ้กลัเ่กล่ั�ยุ

ลั ง ลั า ยุ ม่ อ ช่่� อ

    ที่่�มาติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

มาติรา ๖๙ วรรคัสอง กำาหนดีให้ ในกรณ่ที่่�กรมคัุ้มคัรอง

สิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่เห็นว่าการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของ

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นในเร่�องใดี

ไดี้ดีำาเนินการติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่� แลัะออกหนังส่อ

รับรองให้แลั้ว ให้ข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่นั�นบังคัับกันไดี้

หร่อ ให้สิที่ธินำาคัดี่อาญามาฟ้้องระงับไป็ติาม

พิ่ระราช่บัญญัติิน่�    

การออกหนังส่่อรับัรอง ให้ป็ระธานคัณะที่ำางานของ

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น หร่อบุคัคัลัที่่�

นายุที่ะเบ่ยุนมอบหมายุดีำาเนินการส่งบันที่่กข้อติกลังระงับ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ มายุังกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ 

เพิ่่�อให้พิ่ิจารณารับรองข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่  

• ศ้นยุ์ฯ ในส่วนกลัาง คั่อ เขติกรุงเที่พิ่มหานคัร 

ให้ส่งถึ่งอธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ผ่่าน

กองส่งเสริมการระงับ ข้อพิ่ิพิ่าที่ กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะ

เสร่ภาพิ่ กระที่รวงยุุติิธรรม ศ้นยุ์ราช่การเฉัลัิมพิ่ระเก่ยุรติิ

ถึนนแจ้งวัฒนะ แขวงทีุ่่ งสองห้อง เขติหลัักส่� 

กรุงเที่พิ่มหานคัร

• ศ้นยุ์ฯ ที่่�ติั�งอยุ้่ในส่วนภ้มิภาคั ให้ส่งถึ่งพิ่นักงาน

คัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ป็ระจำาสำานักงานยุุติิธรรมจังหวัดี

ที่่�ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นนั�น ติั�งอยุ้่ในเขติ

อำานาจเพิ่่�อนำาเสนอนายุที่ะเบ่ยุนหร่อผ่้้ที่่�ไดี้รับมอบอำานาจ

พิ่ิจารณาติ่อไป็ซั่�งสามารถึส่งที่างไป็รษณ่ยุ์ หร่อไป็รษณ่ยุ์

อิเลั็กที่รอนิกส์หร่อช่่องที่างอ่�นที่่� นายุที่ะเบ่ยุนกำาหนดี

เม่�อเจ้าหน้าที่่�ที่่�ไดี้รับมอบหมายุไดี้รับบันที่่กข้อติกลังระงับ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุฯ ในเร่�องที่่�ที่ำาการไกลั่เกลั่�ยุ

สำาเร็จแลั้ว ให้พิ่ิจารณาว่าการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของ

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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๕. การรบัรองบนัท่ี่ก

ข้อติกลัง

บันท่ี่กข้อติกลังท่ี่�

ค่้ักรณ่แลัะผ่้ไ้กลัเ่กล่ั�ยุ

ลั ง ลั า ยุ ม่ อ ช่่� อ

ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นในเร่�องที่่�ส่งมาไดี้

ดีำาเนินการติามกฎหมายุว่าดี้วยุ การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

หร่อไม่ โดียุม่ขั�นติอนรายุลัะเอ่ยุดีดีังน่�

(๑) ติ้องติรวจสอบรายุช่่�อแลัะที่่�อยุ้่ของคั้่กรณ่ที่ั�งสอง

ฝ่ายุ ว่าเป็็นบุคัคัลัเดี่ยุวกันกับที่่�ไดี้ยุ่�นคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุ

ไว้หร่อไม่ หร่อเป็็นบุคัคัลัไดี้รับมอบอำานาจมาอยุ่างถึ้กติ้อง

หร่อไม่ ซั่�งจำาเป็็นที่่�จะติ้องขอติรวจหร่อเร่ยุกดี้เอกสารมอบ

อำานาจติามกฎหมายุด้ีวยุทุี่กคัรั�งท่ี่�ม่การดีำาเนินการไกล่ัเกล่ั�ยุ 

โดียุสามารถึติรวจไดี้ติั�งแติ่ช่ั�นยุ่�นคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุของ

คั้่กรณ ่ หรอ่ในวนัที่่�ม่การจัดีกระบวนการไกลัเ่กลั่�ยุ เน่�องจาก

อาจม่บุคัคัลัที่่�ไดี้รับมอบหมายุให้เข้าร่วมไกลั่เกลั่�ยุแที่น 

เม่�อถึ่งกำาหนดีนัดีเพิ่ราะเร่�องอำานาจแลัะคัวามสามารถึของ

ผ่้้เข้าไกลั่เกลั่�ยุม่ผ่ลัที่างกฎหมายุที่่�อาจถึ้กศาลัป็ฏิิเสธ  หร่อ

คั้่กรณ่ใช่้กลั่าวอ้างถึ่งคัวามบกพิ่ร่องในเร่�องคัวามสามารถึ

ที่่�จะเข้าที่ำาข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่  ไดี้ หากติ้องพิ่ิส้จน์กัน

ในช่ั�นไติ่สวนของศาลั

(๒) ติ้องติรวจสอบข้อพิ่ิพิ่าที่หร่อข้อหาติามกฎหมายุ 

เช่่น ป็ระเภที่คัดี่แพิ่่ง คัดี่อาญา หร่อคัวามผ่ิดีที่่�ถึ้กกลั่าวหา

ว่าเป็็นเร่�องเดี่ยุวกันหร่อป็ระเดี็นเดี่ยุวกันกับเน่�อหา

ที่่�ไดี้จัดีที่ำาบันที่่กข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่นั�นหร่อไม่

รวมที่ั�งติ้องติรวจสอบม้ลัเหติุที่่�มาของข้อพิ่ิพิ่าที่ ว่าม่ลัักษณะ

ติ้องห้ามช่ัดีแจ้งโดียุกฎหมายุหร่อไม่เป็็นการพิ่้นวิสัยุ 

หร่อไม่เป็็นการขัดีติ่อคัวามสงบเร่ยุบร้อยุหร่อศ่ลัธรรม

อันดี่ของป็ระช่าช่นหร่อไม่     

(๓) ติ้องติรวจสอบเอกสารแสดีงถ่ึงคัวามสมัคัรใจ

เข้าร่วมไกลั่เกลั่�ยุ เช่่น หนังส่อหร่อใบติอบรับเข้าร่วม

ไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ (ถ้ึาม่) หร่อบันท่ี่กการขอเข้าร่วม

ไกล่ัเกล่ั�ยุดี้วยุคัวามสมัคัรใจ แลัะ ในบันที่่กข้อติกลังระงับ

ข้อพิ่ิพิ่าที่น่� จะติ้องป็รากฏิถึ้อยุคัำาที่่�แสดีงถึ่งคัวามสมัคัรใจ

ของคั้่กรณ่ที่ั�งสองฝ่ายุที่่�ติกลังกันจัดีที่ำาบันที่่กน่� โดียุไม่ม่

ส่่วนท่ี่� ๓ กระบวนการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิิพิาที่
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

ฝ่ายุใดีฝ่ายุหน่�งถึ้กบังคัับ ข้่เข็ญ หลัอกลัวง หร่อม่การฉั้อฉัลั

หร่อกระที่ำาการโดียุมิช่อบดี้วยุป็ระการใดี ในการจัดีที่ำา

บันที่่กดีังกลั่าว 

(๔) ติ้องติรวจถึ้อยุคัำาเน่�อหาในบันที่่กข้อติกลัง 

ในสาระสำาคััญ เช่่น การช่ดีใช้่เยุ่ยุวยุาค่ัาเส่ยุหายุม่หร่อไม่ 

จำานวนเที่่าใดี กำาหนดีระยุะนัดีจ่ายุช่ดีใช่้กันเม่�อใดี  

ดี้วยุวิธ่การใดีเง่�อนไขที่่�กำาหนดีให้ป็ฏิิบัติิ หร่องดีเว้น

การป็ฏิิบัติิ ติ้องระบุให้ช่ัดีเจน ระยุะเวลัาดีำาเนินการ 

หร่อแม้แติ่หากคั้่กรณ่ไม่ติิดีใจที่่�จะรับการช่ดีใช่้เยุ่ยุวยุา

คัวาม เส่ ยุหายุ  ก็ ให้ จดีบันที่่ ก ไว้ ในข้ อติกลัง 

อยุ่างช่ัดีแจ้งดี้วยุ

(๕) การติรวจลัายุม่อหร่อการลังลัายุม่อช่่�อทีุ่กฝ่ายุ

ที่่�เก่�ยุวข้อง ในการไกลั่เกลั่�ยุ ที่ั�งผ่้้ร้อง ผ่้้ถึ้กร้อง พิ่ยุาน แลัะ

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุทีุ่กคัน ติ้องลังลัายุม่อช่่�อให้คัรบถึ้วนในบันที่่ก

ข้อติกลัง

๕.๓ การออกหนังส่อ
รับรอง

ภายุหลัังจากเจ้าหน้าที่่�ที่่�ไดี้รับมอบหมายุไดี้ดีำาเนิน

การติรวจร้ป็แบบของบันที่่กข้อติกลัง แลัะการติรวจ

ข้อกฎหมายุของเร่�องที่่�พิ่ิพิ่าที่กัน ว่าเป็็นไป็ติามกฎหมายุ

ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่หร่อไม่เร่ยุบร้อยุแลั้ว

• กรณเ่หน็วา่มค่ัวามถึก้ติอ้งสมบร้ณ ์เป็น็ไป็ติามกฎหมายุ

ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ให้เสนอเร่�องติ่อผ่้้ม่อำานาจ

ของกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่พิ่ิจารณาสั�งรับรอง แลัะ

ออกหนังส่อรับรองให้

• กรณ่เห็นว่าบันที่่กข้อติกลังม่คัวามบกพิ่ร่องไม่สมบ้รณ์

แลัะ ไม่เป็็นไป็ติามกฎหมายุว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ใหเ้สนอเร่�องติอ่ผ่้ม้อ่ำานาจของกรมคัุม้คัรองสิที่ธแิลัะเสรภ่าพิ่

พิ่ิจารณาสั�งไม่รับรอง

- หนังส่อรับรองบันท่ี่ก

ข้ อ ติ ก ลั ง ร ะ งั บ

ข้อพิิ่พิ่าที่

- หนังส่อแจ้งผ่ลั

การรับรอง
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ข้ั�นติอน
การด้ำาเนินงาน

ระยะเวล่า/
เอกส่ารอ้างอิง

คำาอธิิบัาย

๕.๔ แจ้งผ่ลั
การพิิ่จารณา 

เม่�อผ่้้ม่อำานาจของกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ 

ไดี้ม่คัำาสั�งรับรอง หร่อไม่รับรองบันที่่กข้อติกลังระงับ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ ในเร่�องที่่�ส่งมาให้แจ้งผ่ลัการพิ่ิจารณาไป็ยุังศ้นยุ์ฯ

เพิ่่�อที่ราบภายุใน ๗ วัน

บันท่ี่กแจ้งผ่ลั

การพิิ่จารณา 

ระยุะเวลัาดีำาเนินการ

๗ วัน
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 การบัังคับััข้อ้ตกลง
ระงบััข้อ้พิิพิาท

ส่่วนท่ี่�   ๔





ส่่วนท่ี่� ๔
การบัังคับัข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่

แผนภ้มิ ๑๐ แผนผังข้ั�นติอนการบัังคับัติามข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่กรณ่ศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่                  
               ภาคป็ระชาชน

อ้างอิง : ส่ำานักส่่งเส่ริมติุล่าการ, ค้่ม่อป็ฏิิบััติิงานการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ติามระเบั่ยบัส่ำานักศาล่ยุติิธิรรม 
ว่าด้้วยการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ติามพระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒

คั้่กรณ่ฝ่ายุที่่�เร่ยุกร้อง

ยุ่�นคัำาร้องขอติ่อศาลั พิ่ร้อมหนังส่อบันที่่กข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ที่่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่รับรองแลั้ว

ติรวจแลั้วเห็นว่าถึ้กติ้อง

เป็็นหนังส่อ ภายุใน ๑๕ วัน

ส่งสำาเนาคัำาร้อง
ขอให้คั้่กรณ่อ่กฝ่ายุที่ำาคัำาคััดีคั้าน

ให้ศาลักำาหนดีวันนัดีไติ่สวนโดียุเร็ว
แติ่ติ้องไม่เกิน ๔๕ วัน นับแติ่วันที่่�

ศาลัม่คัำาสั�งรับคัำาร้องขอ

ส่งคั่น ให้แก้ไข 
ภายุในเวลัาที่่�ศาลักำาหนดี

แก้ไขภายุในเวลัา
ที่่�ศาลักำาหนดี

ศาลัม่คัำาสั�ง
บังคัับติามข้อติกลัง

ไม่รับคัำาร้องขอ

ไม่แก้ไขภายุในเวลัา
ที่่�ศาลักำาหนดี

ติรวจแลั้วเห็นว่าไม่ถึ้กติ้อง

ยุ่�นติ่อศาลัที่่�ม่การที่ำาข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ในเขติศาลั

ยุ่�นติ่อศาลัที่่�คั้่กรณ่ฝ่ายุใดีฝ่ายุหน่�งม่ภ้มิลัำาเนาอยุ้่ในเขติศาลั

ยุ่�นติ่อศาลัที่่�ม่เขติอำานาจพิ่ิจารณาพิ่ิพิ่ากษาข้อพิ่ิพิ่าที่ซั่�งไดี้ม่การไกลั่เกลั่�ยุ

ร้องข้อภายใน ๓ ป็ี 
นับัแติ่วันที่่�

อาจบัังคับัติาม
ข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่ได้้

เส่ยุคั่าข่�นศาลัในอัติราเดี่ยุวกับคัำาร้องขอให้บังคัับติามคัำาช่่�ขาดีของ
อนุญาโติติุลัาการในป็ระเที่ศ

ศาลัติรวจคัำาร้อง
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๔.๑ ข้ั�นติอนการย่�นคำาข้อบัังคับัติามบัันที่้กข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่ (ศ้นย์ไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ภาคป็ระชาชน) 

กรณ่ข้้อพิพาที่ที่างแพ่ง ในกรณ่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุภาคัป็ระช่าช่นในหมวดี ๕ ไดี้บัญญัติิถึ่งผ่ลัเม่�อ  

การไกลั่เกลั่�ยุไดี้กระที่ำาลังเป็็นผ่ลัสำาเร็จในมาติรา ๖๙ วรรคัสอง ว่า “ในกรณ่ที่่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่

เห็นว่าการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นในเร่�องใดีไดี้ดีำาเนินการติามพิ่ระราช่บัญญัติิ

น่�แลัะออกหนังส่่อรับัรองให้แลั้ว ให้ข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งนั�นบังคัับกันไดี้

กรณ่ข้้อพิพาที่ที่างอาญา ในกรณ่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุภาคัป็ระช่าช่นในหมวดี ๕ ไดี้บัญญัติิถึ่งผ่ลัเม่�อ

การไกลั่เกลั่�ยุไดี้กระที่ำาลังเป็็นผ่ลัสำาเร็จในมาติรา ๖๙ วรรคัสอง ว่า “ในกรณ่ที่่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่

เห็นว่าการไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ของศ้นย์ุไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นในเร่�องใดีได้ีดีำาเนินการติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่�

แลัะออกหนังส่อรับรองให้แลั้ว ให้สิที่ธินำาคัดี่อาญามาฟ้้องระงับไป็ติามพิ่ระราช่บัญญัติิน่� โดียุแจ้งผ่ลัการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ให้พิ่นักงานสอบสวน พิ่นักงานอัยุการหร่อศาลัที่ราบโดียุให้ส่งสำาเนาบันที่่กข้อติกลังดีังกลั่าวไป็ดี้วยุ

โด้ยม่ข้ั�นติอน ด้ังน่�

ข้ั�นติอนที่่� ๑ ค้่กรณ่ฝ่่ายที่่�เร่ยกร้องย่�นคำาร้องข้อติ่อศาล่ให้บัังคับัติามข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่

การร้องขอให้ศาลัม่คัำาสั�งบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ ให้ยุ่�นคัำาร้องขอติ่อศาลัที่่�ม่ การที่ำา

ข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ในเขติศาลั หรอ่ศาลัที่่�คั้่กรณ่ฝ่ายุใดีฝ่ายุหน่�งม่ภ้มิลัำาเนาอยุ้่ในเขติศาลัหร่อศาลัที่่�ม่เขติอำานาจ

พิิ่จารณาพิิ่พิ่ากษาข้อพิิ่พิ่าที่ซ่ั�งได้ีม่การไกล่ัเกล่ั�ยุนั�น ภายุในสามปี็นับแต่ิวันท่ี่� อาจบังคัับติามข้อติกลังระงับ

ข้อพิิ่พิ่าที่ได้ี

ผ่้้ร้องติ้องยุ่�นคัำาร้องขอพิ่ร้อมกับติ้นฉับับบันที่่กข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ติามมาติรา ๓๐ 

แห่งพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ หร่อสำาเนาที่่�รับรองถึ้กติ้องของบันที่่กข้อติกลังดีังกลั่าว 

แลัะหนังส่อรับรองการไกลั่เกลั่�ยุที่่�ออกโดียุกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่

ผ่้้ร้องเส่ยุคั่าข่�นศาลัอัติราเดี่ยุวกับคัำาร้องขอให้ศาลับังคัับติามคัำาช่่�ขาดีของอนุญาโติติุลัาการในป็ระเที่ศ

ติามป็ระมวลักฎหมายุวิธ่พิ่ิจารณาคัวามแพิ่่ง (ทีุ่นที่รัพิ่ยุ์ไม่เกินห้าสิบลั้านบาที่เส่ยุอัติราร้อยุลัะ ๐.๕ ของจำานวน

ที่่�ร้องขอให้ศาลับังคัับแติ่ไม่เกินห้าหม่�นบาที่)

ข้ั�นติอนที่่� ๒ ศาล่ติรวจคำาร้องข้อ

ศาลัม่อำานาจติรวจคัำาร้องขอว่าเป็็นการขอให้บังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่งซั่�งเป็็นผ่ลั

มาจากการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่แลัะการไกลั่เกลั่�ยุ เป็็นไป็ติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ 

เม่�อติรวจแลั้วเห็นว่าถึ้กติ้อง ให้ส่งสำาเนาคัำาร้องขอให้คั้่กรณ่อ่กฝ่ายุที่ำาคัำาคััดีคั้านเป็็นหนังส่อ ยุ่�นติ่อศาลั

ภายุในสิบห้าวัน
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ข้ั�นติอนที่่� ๓ การพิจารณาข้องศาล่

ศาลักำาหนดีวันนัดีไติ่สวนคัำาร้องขอโดียุเร็ว แติ่ติ้องไม่เกินส่�สิบห้าวันนับแติ่วันที่่�ศาลัม่คัำาสั�งรับคัำาร้องขอ

ในการไติ่สวนคัำาร้องขอ ให้ศาลัม่คัำาสั�งบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่

ข้ั�นติอนที่่� ๔ ศาล่ม่คำาส่ั�งบัังคับัติามข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่

ศาลัม่คัำาสั�งบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ เว้นแติ่คัวามป็รากฏิแก่ศาลั หร่อคั้่กรณ่ซั่�งถึ้กบังคัับ

ติามข้อติกลังนั�นพิ่ิส้จน์ให้เห็นไดี้ว่า

(๑) คั้่กรณ่ฝ่ายุใดีฝ่ายุหน่�งเป็็นผ่้้บกพิ่ร่องในเร่�องคัวามสามารถึที่่�จะเข้าที่ำาข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่

(๒) ม้ลัเหติุแห่งข้อพิ่ิพิ่าที่หร่อข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ม่ลัักษณะเป็็นการติ้องห้ามช่ัดีแจ้ง

โดียุกฎหมายุ เป็็นการพิ่้นวิสัยุ หร่อเป็็นการขัดีติ่อคัวามสงบเร่ยุบร้อยุหร่อศ่ลัธรรมอันดี่ของป็ระช่าช่น

(๓) ข้อติกลังระงับข้อพิิ่พิ่าที่เกิดีจากกลัฉ้ัอฉัลั บังคัับ ข่้เข็ญ หร่อกระที่ำาการโดียุมิช่อบด้ีวยุป็ระการใดี ๆ

(๔) เหติุเก่�ยุวกับการแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติามมาติรา ๒๔ ที่่�ม่ผ่ลัติ่อการที่ำาบันที่่กข้อติกลังอยุ่างม่นัยุ

สำาคััญ

หน้าที่่�แล่ะอำานาจข้องศาล่ยุติิธิรรม เม่�อศาลัติรวจแลัะรับคัำาร้องขอแลั้ว ก็จะดีำาเนินกระบวนพิ่ิจารณา

ติ่อไป็ติามป็ระมวลักฎหมายุวิธ่พิ่ิจารณาคัวามแพิ่่ง ซั่�งกลั่าวพิ่อเป็็นสังเขป็ไดี้ว่า ศาลัจะม่คัำาสั�งให้นัดีไติ่สวนคัำาร้อง

กำาหนดีวันนัดีไติ่สวนคัำาร้อง แลัะส่งสำาเนาคัำาร้องขอให้แก่คั้่กรณ่อ่กฝ่ายุ โดียุสั�งให้คั้่กรณ่อ่กฝ่ายุยุ่�นคัำาคััดีคั้าน

เข้ามาติามระยุะเวลัาที่่�กำาหนดี กรณ่ที่่�คั้่กรณ่อ่กฝ่ายุยุ่�นคัำาคััดีคั้านแลัะศาลัม่คัำาสั�งรับเป็็นคัำาคััดีคั้านแลั้ว คั้่กรณ่

ฝ่ายุยุ่�นคัำาร้องขอจะติ้องนำาพิ่ยุานหลัักฐานมาส่บในวันนัดีไติ่สวนคัำาร้อง แลัะคั้่กรณ่อ่กฝ่ายุหน่�งติ้องนำาพิ่ยุาน

หลัักฐานมาส่บในวันนัดีส่บพิ่ยุานติามคัำาคััดีคั้าน เพิ่่�อพิ่ิส้จน์ว่าข้อเที่็จจริงติามที่่�ตินอ้างในคัำาร้องหร่อคัำาคััดีคั้าน

นั�นเป็็นคัวามจริงแลัะม่นำ�าหนักน่าเช่่�อถึ่อมากกว่าอ่กฝ่ายุหน่�ง เม่�อที่ั�งสองฝ่ายุส่บพิ่ยุานเสร็จสิ�นแลั้วศาลัจ่งม่คัำาสั�ง

ช่่�ขาดีติัดีสินคัดี่

หน้าที่่�ข้องค้่กรณ่ฝ่่ายที่่�เร่ยกร้อง เม่�อคั้่กรณ่ฝ่ายุที่่�เร่ยุกร้องให้คั้่กรณ่อ่กฝ่ายุป็ฏิิบัติิติามข้อติกลัง

คั้่กรณ่ฝ่ายุที่่�เร่ยุกร้องนั�นม่ภาระการพิ่ิส้จน์ คั่อ ติ้องม่พิ่ยุานบุคัคัลัแลัะพิ่ยุานเอกสารหร่อพิ่ยุานวัติถึุมานำาส่บเสนอ

ติ่อศาลัเป็็นติ้นว่า พิ่ยุานม่ติัวคั้่กรณ่แลัะผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุหร่อนายุที่ะเบ่ยุนมาเบิกคัวามติ่อศาลัว่า ม่ข้อพิ่ิพิ่าที่เกิดีข่�นแลัะ

คั้่กรณ่พิ่ิพิ่าที่ไดี้สมัคัรใจเข้าไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่นั�นในหน่วยุงานซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ แลัะไดี้ม่การดีำาเนิน

การไกลั่เกลั่�ยุติามขั�นติอนของกระบวนการโดียุช่อบ แล้ัวไดี้ข้อติกลังติามบันที่่กข้อติกลังโดียุส่งบันที่่กข้อติกลัง

เป็็นพิ่ยุาน เป็็นติ้น โดียุฝ่ายุผ่้้คััดีคั้านก็ติ้องนำาส่บพิ่ยุานหลัักฐานเพิ่่�อหักลั้างหร่อที่ำาลัายุนำ�าหนักพิ่ยุานหลัักฐาน

ของคั้่กรณ่ฝ่ายุที่่�เร่ยุกร้องให้รับฟ้ังไม่ไดี้ แลัะศาลัคัวรรับฟ้ังข้อเที่็จจริงฝ่ายุตินอยุ่างไร
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๔.๒ การอุที่ธิรณ์คำาส่ั�งศาล่เก่�ยวกับัข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่

เม่�อศาลัไดี้ม่คัำาสั�งบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ เว้นแติ่คัวามป็รากฏิแก่ศาลั หร่อคั้่กรณ่

ซั่�งถึ้กบังคัับติามข้อติกลังนั�นพิ่ิส้จน์ให้เห็นว่า ติามที่่�บัญญัติิไว้ในมาติรา ๓๓ (๑) – (๔) แลั้ว ห้ามิให้อุที่ธรณ์คัำาสั�ง 

ดีังกลั่าว เว้นแติ่

(๑) ศาลัม่คัำาสั�งไม่บังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่

(๒) ศาลัม่คัำาสั�งไม่เป็็นไป็ติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่

(๓) ศาลัม่คัำาสั�งบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่โดียุฝ่าฝ้นวรรคัหน่�ง

คำาพิพากษาหร่อคำาส่ั�งข้องศาล่ชั�นอุที่ธิรณ์ให้เป็็นที่่�สุ่ด้

บัที่บััญญัติิมาติรา ๓๓ อธิิบัายได้้ว่า

มาติรา ๓๓ วรรคัหน่�ง บัญญัติิเป็็นหลัักว่า ถึ้าศาลัไติ่สวนคัำาร้องแลั้วไดี้คัวามติามคัำาร้อง ก็ให้ศาลั

ม่คัำาสั�งบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ แติ่ก็ม่ข้อยุกเว้นให้ม่คัำาสั�งไม่บังคัับติามข้อติกลังไดี้ถึ้าคั้่กรณ่ฝ่ายุ

ที่่�ถึ้กเร่ยุกร้องนำาพิ่ยุานหลัักฐานมาส่บพิ่ิส้จน์ไดี้คัวาม ๔ ป็ระการ คั่อ

(๑) ค้่กรณ่ฝ่่ายใด้ฝ่่ายหน้�งเป็็นผ้้บักพร่องในเร่�องความส่ามารถที่่�จะเข้้าที่ำาข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่

การเป็็นผ่้้บกพิ่ร่องในคัวามสามารถึ หมายุถึ่ง การที่่�บุคัคัลันั�นม่สถึานะเป็็นผ่้้เยุาว์ คันไร้คัวามสามารถึคันเสม่อน

ไร้คัวามสามารถึ คันวิกลัจริติหร่อบุคัคัลัลั้มลัะลัายุ บุคัคัลัเหลั่าน่�กฎหมายุจำากัดีสิที่ธิในการที่ำาสัญญาหร่อข้อติกลัง

ที่ั�งน่�เพิ่่�อช่่วยุเหลั่อคัุ้มคัรองป็ระโยุช่น์ของบุคัคัลัเหลั่านั�นเอง โดียุหากบุคัคัลัเหลั่านั�นเข้าที่ำาสัญญาหร่อข้อติกลังใดี

สัญญาหร่อข้อติกลังนั�นจะไม่สมบ้รณ์ติามกฎหมายุ เช่่น ม่ผ่ลัเป็็นโมฆ่ยุะ บุคัคัลัที่่�ม่ส่วนไดี้เส่ยุเก่�ยุวข้อง

อาจบอกลั้างให้สัญญาหร่อข้อติกลังม่ผ่ลัเป็็นโมฆะไดี้ การที่่�คั้่กรณ่ฝ่ายุที่่�ถึ้กเร่ยุกร้องยุ่�นคัำาคััดีคั้านคัำาร้องขอก็เที่่ากับ

บอกลั้างข้อติกลังนั�นเอง ซั่�งหากคั้่กรณ่ฝ่ายุที่่�ถึ้กเร่ยุกร้องพิ่ิส้จน์ข้อเที่็จจริงนั�นไดี้ ข้อติกลังก็เป็็นโมฆะ 

ศาลับังคัับให้ติามข้อติกลังนั�นไม่ไดี้

(๒) ม้ล่เหติุแห่งข้้อพิพาที่หร่อข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่ม่ล่ักษณะเป็็นการติ้องห้ามชัด้แจ้งโด้ย

กฎหมายเป็็นการพิ่้นวิสัยุหร่อเป็็นการขัดีติ่อคัวามสงบเร่ยุบร้อยุหร่อศ่ลัธรรมอันดี่ของป็ระช่าช่น ม้ลัเหติุ

แห่งข้อพิ่ิพิ่าที่ คั่อ ติ้นเหติุที่่�ที่ำาให้เกิดีข้อพิ่ิพิ่าที่ หร่อข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ คั่อ ผ่ลัของการดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุ

ข้อพิ่ิพิ่าที่ที่่�ไดี้ผ่ลัลััพิ่ธ์ออกมาเป็็นข้อติกลัง ซั่�งหากลัักษณะของม้ลัเหตุิแห่งข้อพิ่ิพิ่าที่หร่อข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่

เข้าเหติุป็ระการหน่�งป็ระการใดีใน ๓ ป็ระการดีังกลั่าว คั่อ ติ้องห้ามช่ัดีแจ้งโดียุกฎหมายุ หร่อเป็็น การพิ่้นวิสัยุ 

หร่อเป็็นการขัดีติ่อคัวามสงบเร่ยุบร้อยุหร่อศ่ลัธรรมอันดี่ของป็ระช่าช่น ข้อติกลังนั�นก็ม่ผ่ลัเป็็นโมฆะ ใช่้บังคัับไม่ไดี้

ศาลัจ่งรับบังคัับติามข้อติกลังนั�นไม่ไดี้

(๓) ข้้อติกล่งระงับัข้้อพิพาที่เกิด้จากกล่ฉ้้อฉ้ล่ บัังคับั ข้้่เข้็ญ หร่อกระที่ำาการโด้ยมิชอบัด้้วย

ป็ระการใด้ๆ กรณ่น่�ในการที่ำาสัญญาหร่อข้อติกลัง ม่หลัักอยุ้่ว่าคั้่กรณ่ติ้องสมัคัรใจเข้าที่ำาสัญญาหร่อข้อติกลัง 
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ซั่�งหมายุคัวามว่าคั้่กรณ่เข้าที่ำาสัญญาหร่อข้อติกลังโดียุการแสดีงเจตินาโดียุไม่บกพิ่ร่องนั�นเอง ถึ้าการแสดีงเจตินา

บกพิ่ร่อง เช่่น ถึ้กกลัฉั้อฉัลั หร่อถึ้กข่มข้่บังคัับ ม่ผ่ลัให้สัญญาหร่อข้อติกลังเป็็นโมฆ่ยุะไดี้ ดีังนั�น หากคั้่กรณ่

ฝ่ายุที่่�ถึ้กเร่ยุกร้องยุ่�นคัำาคััดีคั้านคัำาร้องขอจะเที่่ากับบอกลั้างข้อติกลังนั�นเอง ซั่�งหากคั้่กรณ่ฝ่ายุที่่�ถึ้กเร่ยุกร้องพิ่ิส้จน์

ข้อเที่็จจริงนั�นไดี้ ข้อติกลังก็เป็็นโมฆะ ศาลับังคัับให้ติามข้อติกลังนั�นไม่ไดี้

อน่�ง ในข้อน่�มาติรา ๓๓ ม่บที่บัญญัติิเป็ิดีช่่องที่างที่่�เป็็นเหติุให้คั้่กรณ่ฝ่ายุที่่�ถึ้กเร่ยุกร้องจะพิ่ิส้จน์

ให้ศาลัม่คัำาสั�งไม่บังคัับติามข้อติกลังไดี้อยุ่างกว้างๆ ไม่ระบุเหติุเฉัพิ่าะเจาะจง คั่อ เหติุที่่�ข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่

เกิดีจากการกระที่ำาการโดียุมิช่อบดี้วยุป็ระการใดีๆ คั่อ

(๔) ม่เหติุเก่�ยวกับัการแติ่งติั�งผ้้ไกล่่เกล่่�ยติามมาติรา ๒๔ ที่่�ม่ผล่ติ่อการที่ำาบัันที่้กข้้อติกล่งอย่างม่

นัยส่ำาคัญ เหติุเก่�ยุวกับการแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติามมาติรา ๒๔ คั่อ เหติุที่่�ป็รากฏิภายุหลััง การที่ำาบันที่่กข้อติกลัง

ติามมาติรา ๓๐ แลั้ว ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุมิไดี้เป็ิดีเผ่ยุข้อเที่็จจริงที่่�อาจเป็็นเหติุอันคัวรสงสัยุถึ่งคัวามเป็็นกลัาง

หร่อคัวามเป็็นอิสระของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ หร่อการแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไม่ช่อบดี้วยุกฎหมายุ ซั่�งมาติรา ๒๔ เองบัญญัติิ

ว่าถึ้าม่เหติุดีังกลั่าวจะไม่เป็็นการติัดีสิที่ธิคั้่กรณ่ในการพิ่ิส้จน์เพิ่่�อให้ศาลัม่คัำาสั�งไม่บังคัับติามข้อติกลังไดี้

พิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ฯ  พิ่.ศ. ๒๕๖๒ ม่บที่บัญญัติิเร่�องการบังคัับติามข้อติกลังระงับ

ข้อพิ่ิพิ่าที่อยุ้่ในส่วนที่่� ๒ มาติรา ๓๒ แลัะมาติรา ๓๓ ซั่�งเป็็นบที่บัญญัติิเฉัพิ่าะ แติ่กระบวนการบังคัับติามข้อติกลัง

ไดี้ใช่้วิธ่การที่างศาลั ดีังนั�นบที่บัญญัติิเฉัพิ่าะดีังกลั่าวจ่งไม่เพิ่่ยุงพิ่อติ่อการบังคัับคัดี่ในที่างป็ฏิิบัติิ จ่งม่

มาติรา ๓๔ บัญญัติิให้ป็ระธานศาลัฎ่กาม่อำานาจออกข้อกำาหนดีในเร่�องการยุ่�นคัำาร้องขอแลัะการบังคัับติาม

ข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ติามมาติรา ๓๒ แลัะมาติรา ๓๓ เป็็นแนวป็ฏิบิัติิของศาลัในการป็ฏิิบัติิติามสองมาติรา

ดีังกลั่าวที่ั�งในเร่�องการบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่น่� หากข้อเที่็จจริงใดีหร่อวิธ่การป็ฏิิบัติิใดีที่่�พิ่ระราช่บัญญัติิ

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ฯ ไม่ม่บัญญัติิบังคัับไว้ ก็ให้นำาเอาบที่บัญญัติิในป็ระมวลักฎหมายุ วิธ่พิ่ิจารณาคัวามแพิ่่ง

มาใช่้บังคัับโดียุอนุโลัม ดีังน่�

“มาตรา ๓๔ ประธานศาลฎีีกาโดยความเห็็นชอบของที่ี�ประชุมให็ญ่่ศาลฎีีกา มีอำานาจออกข้อกำาห็นด

ในเร่�องการย่�นคำาร้องขอและการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิิพิาที่ตามมาตรา ๓๒ และการมีคำาสั่ั�งตาม

มาตรา  ๓๓ ที่ั�งนี�นอกจากที่ี�บัญ่ญ่ัติไว้ในพิระราชบัญ่ญ่ัตินี� ให็้นำาบที่บัญ่ญ่ัติในประมวลกฎีห็มาย  วิธีพิิจารณา

ความแพิ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ดีังนั�น วิธ่การบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ นอกจากจะพิ่ิจารณาติามพิ่ระราช่บัญญัติิ

การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ฯ มาติรา ๓๒ แลัะมาติรา ๓๓ แลั้ว ยุังติ้องพิ่ิจารณาข้อกำาหนดีของป็ระธานศาลัฎ่กา

ในเร่�องการยุ่�นคัำาร้องขอแลัะการบังคัับติามข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ดี้วยุ นอกจากน่� หากบที่บัญญัติิติาม

พิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ฯ บังคัับไป็ไม่ถึ่งข้อเที่็จจริงใดีหร่อวิธ่การป็ฏิิบัติิใดี ก็ให้นำาเอา

บที่บัญญัติิป็ระมวลักฎหมายุวิธ่พิ่ิจารณาคัวามแพิ่่งมาใช่้บังคัับโดียุอนุโลัม

ส่่วนท่ี่� ๔ การบัังคัับัข้้อตกลงระงับัข้้อพิิพิาที่
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การเบิักจ่่ายค่าติอบัแทน
แล่ะค่าใช้จ่่ายอ่�นท่�จ่ำาเปน็

ในการดำำาเนินการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาท

ส่่วนท่ี่�   ๕





ส่่วนท่ี่� ๕
การเบิักจ่ายค่าติอบัแที่นแล่ะค่าใช้จ่ายอ่�น

ท่ี่�จำาเป็็นในการด้ำาเนินการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

แผนภ้มิที่่� ๑๑ การจ่ายค่าติอบัแที่นแล่ะค่าใช้จ่ายอ่�นที่่�จำาเป็็น

ข้ั�นติอนที่่� ๑
ยุ่�นแบบคัำาขอเบิก

ข้ั�นติอนที่่� ๒
ติรวจสอบ
แลัะจัดีที่ำาคัวามเห็น

ข้ั�นติอนที่่� ๓
พิ่ิจารณาอนุมัติิ
เบิกคั่าติอบแที่นฯ

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ
ยุ่�นคัำาขอเบกิคัา่ติอบแที่น
พิ่ร้อมเอกสารหลัักฐาน

ป็ระกอบการขอเบิก

กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะ
เสร่ภาพิ่ หร่อ หน่วยุ
งานที่่�ไดี้รับมอบหมายุ

เจ้าหน้าที่่� กคัส. หร่อ 
เจ้าหน้าที่่�หน่วยุงาน
ที่่�ไดี้รับมอบหมายุ

อธบิดีก่รมคัุม้คัรอง
สิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่
 หร่อ ผ่้้ที่่�ไดี้รับ

มอบหมายุ

รับคัำาขอแลัะติรวจสอบ
คัวามถึ้กติ้อง

แบบคัำาขอเบิกคั่าติอบแที่นฯ
แลัะคัวามถึ้กติ้องคัรบถึ้วน

ไม่ถึ้กติ้อง/ไม่คัรบถึ้วน
แจ้งผ่้้ขอเบิก 

แก้ไข/ยุ่�นเอกสารเพิ่ิ�มเติิม
ภายุใน ๑๕ วัน

นับแติ่วันยุ่�นคัำาขอเบิก

ถึ้กติ้อง/คัรบถึ้วน- รับแบบคัำาขอเบิก
- บันที่่กข้อม้ลัในที่ะเบ่ยุนขอเบิก
  คั่าติอบแที่นฯ
- เสนอผ่้้ม่อำานาจอนุมัติิ

อนุมัติิ
คั่าติอบแที่นฯ

ส่่วนท่ี่� ๕ การเบิิกจ่่ายค่่าตอบิแที่นและค่่าใช้้จ่่ายอ่�นท่ี่�จ่ำาเป็็นในการดำำาเนินการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่
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จนที่. กคัส.
หร่อ จนที่.หน่วยุงาน
ที่่�ไดี้รับรับมอบหมายุ

จนที่. การเงิน กคัส.
หร่อ จนที่.หน่วยุงาน
ที่่�ไดี้รับรับมอบหมายุ

อธิบดี่กรมคัุ้มคัรอง
สิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ หร่อ 
ผ่้้ที่่�ไดี้รับรับมอบหมายุ

ข้ั�นติอนที่่� ๔
แจ้งผ่ลัการพิ่ิจารณา

ข้ั�นติอนที่่� ๕
ขออนุมัติิเบิกจ่ายุเงิน

ข้ั�นติอนที่่� ๕
ขออนุมัติิเบิกจ่ายุเงิน

- แจ้งผ่ลัพิ่ิจารณาติ่อผ่้้ยุ่�นฯ
- ส่งคัำาขอเบิกคั่าติอบแที่นที่่�ไดี้รับอนุมัติิ
  ให้ฝ่ายุการเงินดีำาเนินการเบิกจ่ายุ

- ฝ่ายุการเงินติรวจสอบเอกสารหลัักฐาน
  ที่่�ขอเบิกจ่ายุ
- เสนอผ่้้ม่อำานาจอนุมัติิเบิกจ่ายุ

อนุมัติิเบิกจ่ายุ

จ่ายุเงินคั่าติอบแที่น
- รับดี้วยุติัวเอง
- โอนเงินเข้าบัญช่่
  เงินฝากธนาคัาร
  ของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ส่่วนท่ี่� ๕ การเบิิกจ่่ายค่่าตอบิแที่นและค่่าใช้้จ่่ายอ่�นท่ี่�จ่ำาเป็็นในการดำำาเนินการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่
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การเบัิกจ่ายค่าติอบัแที่นแล่ะค่าใช้จ่ายอ่�นที่่�จำาเป็็นข้องผ้้ไกล่่เกล่่�ย

ข้ั�นติอน/กระบัวนการ รายล่ะเอ่ยด้/คำาอธิิบัาย

๑) ยุ่�นแบบคัำาขอเบิก       

คั่าติอบแที่นฯ

๒) ติรวจสอบแบบ

คัำาขอเบกิคัา่ติอบแที่นฯ

แลัะจัดีที่ำาคัวามเห็น

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุฯ ยุ่�นแบบคัำาขอเบิกคั่าติอบแที่นฯ (ติามระเบ่ยุบที่่�ฯ กำาหนดี)

พิ่ร้อมแนบเอกสารหลัักฐานป็ระกอบการขอเบิก

(๑) สำาเนาหนังส่อแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติามแบบที่่�กำาหนดี

(๒) สำาเนาบันที่่กข้อติกลังไกลั่ เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่่� ไดี้รับการรับรอง 

จากกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิ พิ่ร้อมสำาเนาบันที่่กรายุงานการไกลั่เกลั่�ยุในแติ่ลัะคัรั�ง

(๓) สำาเนารายุงานการป็ระชุ่มไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่เร่�องที่่�ขอเบิกคั่าติอบแที่นทีุ่กคัรั�ง

ที่่�ม่การป็ระชุ่มไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

(๔) ใบเสร็จ/ใบสำาคััญรับเงิน (ฉับับจริง) ของคั่าใช่้จ่ายุที่่�เกิดีข่�นจริงจาก

การเดีินที่างไป็ป็ฏิิบัติิหน้าที่่�ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุกรณ่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุเดีินที่างไป็ป็ฏิิบัติิหน้าที่่�

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒

(๕) สำาเนาสมุดีบัญช่่ธนาคัาร กรณ่หน่วยุงานซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

จ่ายุดี้วยุวิธ่การ โอนเงินเข้าบัญช่่เงินฝากธนาคัารของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

ที่ั�งน่� ให้ผ่้้ขอเบิกคั่าติอบแที่นฯ ยุ่�นแบบคัำาขอเบิกพิ่ร้อมเอกสารข้างติ้นติ่อเจ้าหน้าที่่�

กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ หร่อเจ้าหน้าที่่�ของหน่วยุงานที่่�ไดี้รับมอบหมายุ

เจ้าหน้าที่่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ หร่อเจ้าหน้าที่่�ของหน่วยุงานที่่�ไดี้

รับมอบหมายุ รับคัำาขอแลัะติรวจสอบคัวามถึ้กติ้องของข้อม้ลัที่่�กรอกใน

แบบขอเบิกคั่าติอบแที่นฯ  พิ่ร้อมที่ั�งคัวามคัรบถึ้วนถึ้กติ้องของเอกสารแนบคัำาขอเบิก

คั่าติอบแที่นฯ

กรณ่ “คัรบถึ้วนถึ้กติ้อง” ให้รับคัำาขอแลัะบันที่่กข้อม้ลัในระบบ หร่อสมุดีคัุมเลัข

ที่่�คัำาขอเบิก แลั้วจัดีที่ำาคัวามเห็นเสนอผ่้้ม่อำานาจอนุมัติิเบิกคั่าติอบแที่นฯ ติ่อไป็

กรณ่ “ไม่คัรบถึ้วนหร่อไม่ถึ้กติ้อง” ให้แจ้งผ่้้ยุ่�นฯ ดีำาเนินการแก้ไขหร่อยุ่�นเอกสาร

เพิ่ิ�มเติิมภายุใน ๑๕ วันนับแติ่วันยุ่�นคัำาขอเบิก หากผ่้้ยุ่�นคัำาขอ ไม่ป็ระสงคั์ส่งเอกสาร

เพิ่ิ�มเติิม เจ้าหน้าที่่�ขอสงวนสิที่ธิพิ่ิจารณา คัำาขอติามระเบ่ยุบ

๓) การพิ่ิจารณาอนุมัติิ

เบิกคั่าติอบแที่น

อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ (นายุที่ะเบ่ยุน) หร่อผ่้้ที่่�ไดี้รับมอบหมายุพิ่ิจารณา

อนุมัติิให้เบิกคั่าติอบแที่นฯ แก่คัำาขอเบิกที่่�ไดี้ติรวจสอบแลั้วเสร็จว่าม่สิที่ธิไดี้

รับคั่าติอบแที่นฯ ติามระเบ่ยุบ แลัะหลัักเกณฑ์์ที่่�กำาหนดี

ส่่วนท่ี่� ๕ การเบิิกจ่่ายค่่าตอบิแที่นและค่่าใช้้จ่่ายอ่�นท่ี่�จ่ำาเป็็นในการดำำาเนินการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่
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หล่ักเกณฑ์์การเบัิกจ่ายค่าติอบัแที่นแล่ะค่าใช้จ่ายอ่�นที่่�จำาเป็็นข้องผ้้ไกล่่เกล่่�ย

เม่�อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�ไดี้รับการข่�นที่ะเบ่ยุนกับกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ไดี้ป็ฏิิบัติิหน้าที่่�แลั้ว 

ยุ่อมม่สิที่ธิที่่�จะเบิกคั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็นไดี้ติามระเบ่ยุบกระที่รวงยุุติิธรรม ว่าดี้วยุการจ่ายุ

คั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็นในการดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่กำาหนดี

ข้้อส่ังเกติ การจ่ายุคั่าติอบแที่นนั�นเป็็นการจ่ายุติามรายุเร่�องไม่ใช่่รายุบุคัคัลั ดีังนั�น ถึ้าม่การใช่้ 

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�ข่�นที่ะเบ่ยุนหลัายุคัน ให้แติ่ลัะคันม่สิที่ธิที่่�จะเบิกคั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นไดี้ติามระเบ่ยุบ

กระที่รวงยุุติิธรรมฯ โดียุให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ดีำาเนินการติามแบบ

ที่่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่กำาหนดี ม่ขั�นติอนในการดีำาเนินการดีังติ่อไป็น่�

ขั�นติอน/กระบวนการ รายุลัะเอ่ยุดี/คัำาอธิบายุ

หมายเหติุ: การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไดี้รับการข่�นที่ะเบ่ยุนกับกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิ

แลัะเสร่ภาพิ่ ติ้องดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่ง แลัะที่างอาญา ติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุ 

ข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติิให้กระที่ำาไดี้ หากดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่นอกเหน่อที่่�บัญญัติิไว้ เม่�อไม่สามารถึ

ดีำาเนินการไกลั่เกล่ั�ยุได้ี จ่งที่ำาให้ผ้้่ไกลั่เกล่ั�ยุ ไม่สามารถึเบิกค่ัาติอบแที่นแลัะคั่าใช้่จ่ายุอ่�นท่ี่�จำาเป็็น

ของผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุไดี้

๔) แจง้ผ่ลัการพิ่จิารณา

๕) ขออนุมัติิ เบิก

จ่ายุเงิน

๖) จ่ายุคั่าติอบแที่น

เจ้าหน้าที่่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ หร่อเจ้าหน้าที่่�ของหน่วยุงานที่่�ไดี้รับ

มอบหมายุ แจ้งผ่ลัพิ่ิจารณาให้กับผ่้้ยุ่�นฯ ที่ราบ แลัะดีำาเนินการส่งคัำาขอที่่�ไดี้รับอนุมัติิ

แลั้วให้ฝ่ายุการเงินกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ หร่อหน่วยุงานที่่�ไดี้รับมอบหมายุ 

เพิ่่�อดีำาเนินการเบิกจ่ายุติ่อไป็

เจ้าหน้าที่่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ หร่อเจ้าหน้าที่่�การเงินของหน่วยุงานที่่�ไดี้รับ

มอบหมายุ ติรวจสอบคัวามถึ้กติ้องของเอกสารหลัักฐานป็ระกอบการขอเบิกเงิน 

แลัะจัดีที่ำาคัวามเห็นเสนอติ่ออธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ 

หร่อผ่้้ที่่�รับมอบหมายุ หร่อหัวหน้าส่วนราช่การ (หน่วยุงานเบิกจ่ายุ) หร่อผ่้้ที่่�ไดี้รับ

มอบหมายุ พิ่ิจารณาสั�งอนุมัติิเบิกจ่ายุเงินให้แก่ผ่้้ยุ่�นคัำาขอเบิกคั่าติอบแที่นฯ

เจ้าหน้าที่่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ หร่อเจ้าหน้าที่่�ของหน่วยุงานที่่�ไดี้รับ

มอบหมายุ จ่ายุคั่าติอบแที่นฯ ให้แก่ผ่้้ยุ่�นคัำาขอเบิกที่่�ไดี้รับการอนุมัติิ (รับดี้วยุตินเอง

/โอนเข้าบัญช่่)
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๑) เสนอแบบฟ้อร์มคัำาขอเบิกคั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็นให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุลังลัายุม่อช่่�อ

แลัะกรอกรายุลัะเอ่ยุดีเก่�ยุวกับเวลัาการป็ฏิิบัติิงานในแติ่ลัะคัดี่

  • ในกรณ่ที่่�ขอเบิกคั่าติอบแที่น แลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็น คัดี่เดี่ยุว ให้ใช่้แบบคัำาขอเบิกคั่าติอบแที่น

แลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็นของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ แบบที่่� ๑ (ติัวอยุ่างแบบคัำาขอแบบที่่� ๑)

  • สำาหรับกรณ่ที่่�ขอเบิกคั่าติอบแที่นหลัายุคัดี่รวมกันในคัราวเดี่ยุว ให้ใช่้แบบคัำาขอเบิกคั่าติอบแที่น

แลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็นของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ แบบที่่� ๒ (ติัวอยุ่างแบบคัำาขอที่่� ๒)

๒) ให้ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น จัดีส่งแบบรายุงาน การใช่้จ่ายุเงินคั่าติอบแที่น 

แลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นที่่�จำาเป็็น ที่่�เกิดีข่�นในแติ่ลัะเดี่อนมายุังกองส่งเสริมการระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิ

แลัะเสร่ภาพิ่ ที่่�ม่หน้าที่่�รับผ่ิดีช่อบในการเบิกจ่ายุ พิ่ร้อมติ้นฉับับแบบคัำาขอเบิกคั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�น       

ของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ (ติัวอยุ่าง แบบรายุงานการใช่้จ่ายุเงินคั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ)

คำาแนะนำาในการเบัิกค่าติอบัแที่นแล่ะค่าใช้จ่ายอ่�นข้องผ้้ไกล่่เกล่่�ย

๑. ผ่้้ติรวจสอบ เวลัาการป็ฏิิบัติิงานของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุจะติ้องเป็็นป็ระธานคัณะที่ำางานบริหารป็ระจำา   

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น หร่อคัณะที่ำางานบริหารป็ระจำาศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

ที่่�ไดี้รับมอบหมายุ เที่่านั�น

๒. ผ่้้ม่อำานาจในการอนุมัติิสั�งจ่ายุ คั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�นฯ แก่ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ ให้เป็็นไป็ติามระเบ่ยุบ

กระที่รวงฯ ไดี้แก่ นายุที่ะเบ่ยุน

  (นายุที่ะเบ่ยุน หมายุถึ่ง อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ หร่อผ่้้ที่่�ไดี้รับมอบหมายุ)

  ในกรณ่การเบัิกจ่ายค่าติอบัแที่นให้แก่ผ้้ไกล่่เกล่่�ยเกินกว่าเร่�องล่ะ ๑,๒๐๐ บัาที่ ให้นายุที่ะเบ่ยุน

เป็็นผ่้้ม่อำานาจในการอนุมัติิสั�งจ่ายุ ติามระเบ่ยุบกระที่รวงฯ

  (นายุที่ะเบ่ยุน หมายุถึ่ง อธิบดี่กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ หร่อผ่้้ที่่�ไดี้รับมอบหมายุ)

๓. ผ่้้ที่่�สามารถึเบิกคั่าติอบแที่นแลัะคั่าใช่้จ่ายุอ่�น ของผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติามระเบ่ยุบกระที่รวงฯ ติ้องเป็็น    

ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุที่่�ข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุกับกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่เที่่านั�น 

ส่่วนท่ี่� ๕ การเบิิกจ่่ายค่่าตอบิแที่นและค่่าใช้้จ่่ายอ่�นท่ี่�จ่ำาเป็็นในการดำำาเนินการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่
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การรายงานผล่
การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาท
แล่ะการจั่ดำกิจ่กรรม

ท่�เก่�ยวข้้องกับั
การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาท

ส่่วนท่ี่�   ๖



๖.๑ การรายงานผล่การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

๖.๑.๑ ที่่�มาข้องการรายงานผล่การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

เม่�อกระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่สิ�นสุดีลัง ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุจะติ้องแจ้งผ่ลัการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

ให้นายุที่ะเบ่ยุนที่ราบดี้วยุ เพิ่่�อคัวามสะดีวกในการแจ้งผ่ลัดีังกลั่าว คัณะที่ำางานจะเสนอแบบฟ้อร์มรายุงาน

การป็ระชุ่มให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุลังลัายุม่อช่่�อ ในกรณ่ที่่�การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ไม่เสร็จสิ�นในนัดีเดี่ยุว คัณะที่ำางานจะเสนอ

แบบฟ้อร์มรายุงานการป็ระชุ่มให้ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุลังลัายุม่อช่่�อโดียุกำาหนดีนัดีไกลั่เกลั่�ยุคัรั�งติ่อไป็ดี้วยุ ในรายุงาน

การป็ระชุ่มดีังกลั่าวจะไม่ม่การบันที่่กข้อเที่็จจริงที่่�ไดี้ระหว่างการไกลั่เกลั่�ยุ

หากผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่สำาเร็จ คั้่กรณ่จะที่ำาบันที่่กข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ คัณะที่ำางาน

ติ้องส่งเร่�องให้นายุที่ะเบ่ยุนที่ราบ

คัณะรัฐมนติร่ม่มติิเม่�อวันที่่� ๙ เมษายุน ๒๕๖๒ รับที่ราบข้อสังเกติของคัณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิ่ิจารณาร่างพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. .... ติามที่่�สำานักงานเลัขาธิการวุฒิสภา ป็ฏิิบัติิหน้าที่่� 

สำานักงานเลัขาธิการสภานิติิบัญญัติิแห่งช่าติิเสนอ.... กระที่รวงยุุติิธรรมคัวรจัดีที่ำาคั้่ม่อเพิ่่�อสร้างคัวามร้้คัวามเข้าใจ

ให้กับหน่วยุงานของรัฐที่่�ป็ระสงคั์ดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามพิ่ระราช่บัญญัติิฉับับน่�ให้ที่ราบถึ่ง กระบวน

การยุุติิธรรมที่างเลั่อกที่่�เกิดีข่�นติามร่างพิ่ระราช่บัญญัติิฉับับน่� รวมที่ั�งที่ราบถึ่งขั�นติอน วิธ่การ แลัะที่างเลั่อกใน

การบังคัับใช่้กฎหมายุ เพิ่่�อป็ระโยุช่น์ในการจัดีเก็บข้อม้ลัติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุฉับับน่� กระที่รวงยุุติิธรรม

คัวรดีำาเนินการจัดีเก็บข้อม้ลัในส่วนของรายุช่่�อผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ จำานวนคัดี่ที่่�ม่การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ คัวามสำาเร็จหร่อ

ไม่สำาเร็จของการไกลัเกลั่�ยุ ทีุ่นที่รัพิ่ยุ์ในการไกลัเกลั่�ยุ โดียุจัดีเก็บในระบบฐานข้อม้ลัที่่�เป็็นมาติรฐานเดี่ยุวกัน

คัณะที่ำางานม่หน้าที่่�เก็บสถึิติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่แลั้วรายุงานให้นายุที่ะเบ่ยุนที่ราบ ภายุใน

วันที่่� ๑๐ ของเดี่อนถึัดีไป็ โดียุนำาส่งรายุงานไป็ยุังพิ่นักงานคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ในพิ่่�นที่่� รวบรวมข้อม้ลัรายุงาน

ให้นายุที่ะเบ่ยุนที่ราบติ่อไป็ เพิ่่�อป็ระเมินผ่ลัการดีำาเนินงานดี้านการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ แลัะพิ่ัฒนางาน

ดี้านการไกลั่เกลั่�ยุขอพิ่ิพิ่าที่ นอกจากนั�น ข้อม้ลัดีังกลั่าวจะเป็็นป็ระโยุช่น์ในการของบป็ระมาณเพิ่่�อสนับสนุน

การที่ำางานของหน่วยุงานซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ แลัะศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นในป็ีถึัดีไป็

จ่งไดี้ออกแบบฟ้อร์มรายุงานแลัะการติิดีติามป็ระเมนผ่ลั การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ดีังน่�

๖.๑.๒ แบับัรายงานผล่การไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

(๑) สารบบงานไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

(๒) แบบรายุงานผ่ลัการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างแพิ่่ง

(๓) แบบรายุงานผ่ลัการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญา

ส่่วนท่ี่� ๖ การรายงานผลการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่และการจััดกิจักรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่
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สารบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน................................................................................  เลขทะเบียน............................................. 

ประจ าเดือน ........................................................................ 
วัน เดือน ปี 

ค าร้อง 
เลขที ่ ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ประเภท

ข้อพิพาท เรื่อง ทุนทรัพย์ ชื่อผู้ไกล่เกลี่ย เลขทะเบียน 
ผู้ไกล่เกลี่ย คณะท างาน ผลการไกล่เกลีย่ หมายเหต ุข้อพิพาท 

เข้า 
ข้อพิพาท 

ออก 
 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 
 

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

 
 ค าอธิบาย ค าร้องเลขที่ หมายถึง เลขสารบบของงานไกลเกลี่ย และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วควรลงเลขสารบบยุติด้วย 
        ผู้ร้อง, ผู้ถูกร้อง ควรบันทึกเบอร์โทรศัพทท์ี่สะดวกในการติดต่อไว้ด้วย (ถ้าที่) 
   ประเภทข้อพิพาท ข้อพิพาททางแพง่ ข้อพิพาททางอาญา หรืออื่น ๆ 
 หมายเหต ุ รายงานของผลการด าเนินงานศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 
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แบบรายงานผลการไกล่เกลีย่ข้อพิพาททางแพ่ง 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน................................................................................  เลขทะเบียน............................................. 

ประจ าเดือน .................................................... 
 

ข้อพิพาท
เข้าสู่ระบบ 

ประเภท 
ข้อพิพาท 

ข้อพิพาทเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย 
ยกค าร้อง 

ผลการไกล่เกลี่ย ทุนทรัพย์ที่ 
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ ค้างไป รวมทุนทรัพย์

ที่เสร็จไป 
ผู้ไกล่เกลี่ย หมาย

เหต ุยกมา รับใหม่ รวม ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 

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

ค าอธิบาย 
 ข้อพิพาททีเ่ข้าสู่ระบบ  หมายถึง จ านวนข้อพิพาททางแพง่ที่มกีารยื่นค ารอ้งขอให้ไกล่เกลี่ยต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในเดือนนั้น 
 ประเภทข้อพิพาท  หมายถึง ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสทิธ์ิ, ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก, ข้อพพิาทที่มีทุนทรพัย์ 
     (โปรดระบุเรื่อง เช่น สญัญากู้ยมืเงิน สัญญาซื้อ-ขาย, สัญญาเช่าทรัพย์, สัญญาเช้าซื้อ เป็นต้น) 
 ข้อพิพาททีเ่ข้าสู่ระบบไกลเ่กลี่ย หมายถึง ข้อพิพาททางแพ่งที่เข้าสู่กระบวนการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทโดยการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
 

ยกมา ... 
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ส่่วนท่ี่� ๖ การรายงานผลการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่และการจััดกิจักรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่

 ยกมา    หมายถึง ข้อพิพาททางแพ่งที่ค้างอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เป็นข้อพิพาทที่ค้างไปของเดือนทีผ่่านมา) 
 ยกค าร้อง   หมายถึง กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทจึงยกค ารอ้งออกจากการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท 

เช่น กรณีคู่ความไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย คู่กรณีไม่มาตามนัด คู่กรณีขอยกเลิกนัด ข้อพิพาทไม่เป็นไปตาม
 กฎหมายว่าด้วยการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น 

 ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  หมายถึง ผลการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทที่ด าเนินการโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
 ไม่ส าเร็จ    หมายถึง ผลของการไกล่เกลี่ยที่ไมส่ามารถตกลงกันได ้
 ทุนทรัพยท์ี่ไกลเ่กลี่ยส าเรจ็ หมายถึง ทุนทรัพยร์วมของคดีทีส่ามารถไกล่เกลี่ยได้ส าเรจ็โดยการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั้งเดือน 
 ค้างไป    หมายถึง ข้อพิพาททางแพ่งที่ไกลเ่กลี่ย ที่ยังด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ ต้องยกไปไกลเกลี่ยข้อพิพาทต่อในเดือนถัดไป 
 รวมทุนทรัพย์ทีเ่สร็จไป  หมายถึง ทนุทรัพยท์ี่เสรจ็จากการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททั้งเดอืน โดยรวมทัง้ข้อพพิาททั้งส าเรจ็ และไม่ส าเรจ็ หรือจ าหน่ายค าร้อง 

หมายเหตุ     รายงานของผลการด าเนินงานศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 
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ส่่วนท่ี่� ๖ การรายงานผลการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่และการจััดกิจักรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่

แบบรายงานผลการไกล่เกลีย่ข้อพิพาททางอาญา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน................................................................................  เลขทะเบียน............................................. 

ประจ าเดือน ........................................................................ 

 
 
 

ลงช่ือ........................................... ผู้รายงาน (ประธานคณะท างาน) 
                                                                                                                      (.............................................) 
 
ค าอธิบาย 

 ประเภทข้อพิพาท  หมายถึง ความผิดอันยอมความได้, ความผิดลหโุทษ, ความผิดอื่น ฯ (โปรดระบุฐานความผิด) 
ข้อพิพาททีเ่ข้าสู่ระบบไกลเ่กลี่ย หมายถึง ข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทโดยการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

 ยกมา    หมายถึง ข้อพิพาททางอาญาที่ค้างอยู่ในระหว่างการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท (เป็นข้อพิพาทที่ค้างไปของเดือนทีผ่่านมา) 
 ยกค าร้อง   หมายถึง กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทจึงยกค ารอ้งออกจากการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท 
     เช่น กรณีที่คู่ความไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการไกลเ่กลี่ย คู่กรณีไม่มาตามนัด คู่กรณีขอยกเลิกนัด ข้อพิพาทไมเ่ป็นไปตาม 
     กฎหมายว่าด้วยการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น 

หมายเหตุ     รายงานของผลการด าเนินงานศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 

ประเภท 
ข้อพิพาท 

ข้อพิพาทเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย 
ยกค าร้อง 

ผลการไกล่เกลี่ย 
ค้างไป 

ข้อพิพาททางอาญาทั้งหมดที่เสร็จไป ผู้ไกล่เกลี่ย หมายเหตุ 
ยกมา รับใหม่ รวม ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ ถอนฟ้อง ยอมความ รวม 

  
 
 
 
 
 

           



นอกจากน่�กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ไดี้ดีำาเนินการพิ่ัฒนาระบบการรายุงานแลัะการติิดีติาม

ป็ระเมินผ่ลัการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่เพิ่่�อใช่้สำาหรับการรายุงานผ่่านระบบที่่�กรมกำาหนดี

๖.๒ การจัด้กิจกรรมที่่�เก่�ยวข้้องกับัการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่

ระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติิว่าศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ม่ภารกิจ ดีังน่� การรับคัำาร้อง 

ขอไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ การดีำาเนินงานเก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ป็ระสานงานแลัะสนับสนุน

การดีำาเนินงานไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ส่งเสริม เผ่ยุแพิ่ร่ แลัะป็ระช่าสัมพิ่ันธ์เก่�ยุวกับการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

แนวที่างร้ป็แบบการจัดีกิจกรรม ดีังน่�

๖.๒.๑ การป็ระช่าสัมพิ่ันธ์เช่ิงรุก เช่่น การใช่้เวที่่ป็ระชุ่มขององคั์กรชุ่มช่นในพิ่่�นที่่�ซั่�งคัณะที่ำางานฯ     

เป็็นสมาช่ิกอยุ้่เพิ่่�อขอเข้าไป็ป็ระช่าสัมพิ่ันธ์ หร่อเวที่่การป็ระชุ่มป็ระจำาเดี่อนของกำานัน ผ่้้ใหญ่บ้านหร่อ

การออกหน่วยุร่วมกับหน่วยุงานในพิ่่�นที่่� เพิ่่�อให้ป็ระช่าช่นในพิ่่�นที่่�ไดี้รับที่ราบถึ่งภารกิจศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

ภาคัป็ระช่าช่น ในการแก้ไขป็ัญหาคัวามขัดีแยุ้งให้แก่ป็ระช่าช่นในพิ่่�นที่่�

๖.๒.๒ จัดีที่ำาโคัรงการที่่�เก่�ยุวกับการให้คัวามร้้ที่างกฎหมายุแก่ป็ระช่าช่น ลัักษณะบรรยุายุ

สร้างคัวามร้้คัวามเข้าใจเก่�ยุวกับพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ ระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิ

แลัะเสร่ภาพิ่ ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ๒๕๖๒ แลัะภารกิจ

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

ที่ั�งน่� คัวามร้้เก่�ยุวกับกฎหมายุที่่�คัวรเผ่ยุแพิ่ร่ให้แก่ป็ระช่าช่น อาที่ิ

 - บที่บาที่หน้าที่่�แลัะกลัไกการอำานวยุคัวามเป็็นธรรมของกระที่รวงยุุติิธรรม ให้มุ่งเน้นป็ระช่าช่น

ให้ไดี้รับร้้ รับที่ราบบที่บาที่หน้าที่่� เช่่�อมโยุง เห็นภาพิ่การที่ำางานในภาพิ่รวมของกระที่รวงยุุติิธรรม หน่วยุงานใน

สังกัดีกระที่รวงยุุติิธรรม แลัะกลัไกการอำานวยุคัวามยุุติิธรรมในพิ่่�นที่่� เช่่น สำานักงานยุุติิธรรมจังหวัดี ศ้นยุ์ยุุติิธรรม

ชุ่มช่น ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น โดียุม่เป็้าหมายุว่าเม่�อป็ระช่าช่นหร่อบุคัคัลัใกลั้ช่ิดีป็ระสบป็ัญหา

ไม่ไดี้รับคัวามเป็็นธรรม ถึ้กลัะเมิดีสิที่ธิเสร่ภาพิ่ จะติ้องติิดีติ่อที่่�ใดี 

 - คัวามร้้เก่�ยุวกับกฎหมายุที่่�เก่�ยุวข้องกับสิที่ธิที่่�ป็ระช่าช่นพิ่่งไดี้รับจากกระที่รวงยุุติิธรรม เช่่น 

พิ่ระราช่บัญญัติิกองทีุ่นยุุติิธรรม พิ่.ศ. ๒๕๕๘ พิ่ระราช่บัญญัติิพิ่ระราช่บัญญัติิคั่าติอบแที่นผ่้้เส่ยุหายุแลัะคั่าที่ดีแที่น

แลัะคั่าใช่้จ่ายุแก่จำาเลัยุในคัดี่อาญา พิ่.ศ. ๒๕๔๔ แลัะที่่�แก้ไขเพิ่ิ�มเติิม (ฉับับที่่� ๒) พิ่.ศ. ๒๕๕๙ พิ่ระราช่บัญญัติิ

คัุ้มคัรองพิ่ยุานในคัดี่อาญา พิ่.ศ. ๒๕๔๖ คัวามร้้เก่�ยุวกับสิที่ธิของผ่้้ติ้องหาในคัดี่อาญา ติามมาติรา ๑๓๔/๑ 

แห่งป็ระมวลักฎหมายุวิธ่พิ่ิจารณาคัวามอาญา โดียุคัวรอธิบายุให้อยุ้่ในร้ป็แบบที่่�เข้าใจง่ายุว่าป็ระช่าช่น

จะไดี้รับป็ระโยุช่น์อะไรจากกฎหมายุดีังกลั่าว กรณ่ติ้องการติิดีติ่อขอรับบริการในสิที่ธิติ่างๆ ที่่�ม่การระบุ

ไว้ในกฎหมายุติ้องดีำาเนินการอยุ่างไร 

ส่่วนท่ี่� ๖ การรายงานผลการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่และการจััดกิจักรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่
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 - กฎหมายุอ่�น ๆ ในช่่วิติป็ระจำาวันติามบริบาที่แติ่ลัะพิ่่�นที่่� เช่่น กฎหมายุเก่�ยุวกับที่่�ดีิน

กฎหมายุเก่�ยุวมรดีก เก่�ยุวหมายุเก่�ยุวกับการเช่่าซั่�อ เป็็นติ้น

๖.๒.๓ ที่ำาแผ่นบ้รณาการขับเคัลั่�อนกิจกรรมระหว่างหน่วยุงานที่่� เก่� ยุวข้องกับ

ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่  ภาคัป็ระช่าช่น แลัะภาคั่เคัร่อข่ายุในพิ่่�นที่่� อาที่ิ นายุอำาเภอ ผ่้้กำากับการสถึาน่ติำารวจ 

กำานัน ผ่้้ใหญ่บ้านแกนนำากลัุ่มองคั์กรในชุ่มช่น ป็ระช่าช่นในพิ่่�นที่่�เข้าร่วมกิจกรรม

ส่่วนท่ี่� ๖ การรายงานผลการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่และการจััดกิจักรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการไกล่เกล่�ยข้้อพิิพิาที่
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บัรรณานุกรม 

กฎหมาย

รัฐธรรมน้ญแห่งราช่อาณาจักไที่ยุ พิุ่ที่ธศักราช่ ๒๕๖๐

พิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒

ระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

 ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ๒๕๖๒

หนังส่่อเอกส่าร

กรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่, กระที่รวงยุุติิธรรม เอกสารป็ระกอบการฝึกอบรมหลัักส้ติรการไกลั่เกลั่�ยุ

 แลัะระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ในชุ่มช่น ๒๕๕๗ 

กองส่งเสริมการระงับข้อพิิ่พิ่าที่ กรมคุ้ัมคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่, เอกสารแนวที่างป็ฏิิบัติิงานติามกฎหมายุเก่�ยุวกับ

 การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น (สำาหรับศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น (นำาร่อง)), 

 ๒๕๖๒

คั้่ม่อป็ฏิิบัติิงานไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ของเจ้าหน้าที่่�หน่วยุงานภาคัรัฐ ติามพิ่ระราช่บัญญัติิหารไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

 พิ่.ศ. ๒๕๖๒

ดีร.อุที่ัยุอาที่ิเวช่, (๒๕๖๒) การไกล่ัเกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญา ติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ 

 พิ่.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒ 

สถึาบันพิ่ระป็กเกลั้า, หลัักส้ติรการฝึกอบรมเพิ่่�อข่�นที่ะเบ่ยุนเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุ

 ข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ 

ส่วนอำานวยุคัวามเป็็นธรรม สำานักการสอบสวนแลัะนิติิการกรมการป็กคัรอง, ค่้ัม่อการไกล่ัเกล่ั�ยุแลัะป็ระนอม

 ข้อพิิ่พิ่าที่ ๒๕๕๔ 

สำานักส่งเสริมงานติุลัาการ, คั้่ม่อป็ฏิิบัติิงานการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามระเบ่ยุบสำานักงานศาลัยุุติิธรรม ว่าดี้วยุ

 การไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ติามพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒, พิ่.ศ. ๒๕๖๒ 

สำานักส่งเสริมติุลัาการสำานักงานศาลัยุุติิธรรม, คั้่ม่อการจัดีระบบไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ในศาลัติามข้อกำาหนดีของ

 ป็ระธานศาลัฎ่กา ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุ พิ่.ศ. ๒๕๕๔ กันยุายุน ๒๕๕๙ 





ภาคผนวก
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ล่ำาด้ับั หน้า

๑ ๙๘

๑๒๐

๑๓๕

๑๓๙

๑๓๗

๒

๓

๕

๔

พิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ พิ่.ศ. ๒๕๖๒

ระเบ่ยุบกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ว่าดี้วยุการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่
ของศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น พิ่.ศ. ๒๕๖๒

ระเบ่ยุบกระที่รวงยุุติิธรรม ว่าดี้วยุการแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ พิ่.ศ. ๒๕๖๒
(ใช้่กับหน่วยุงานซ่ั�งดีำาเนินการไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่สังกัดีกระที่รวงยุุติิธรรม)

ป็ระกาศกระที่รวงยุุติิธรรม เร่�อง หลัักเกณฑ์์ วิธ่การ แลัะเง่�อนไข
การข่�นที่ะเบ่ยุนผ้้่ไกล่ัเกล่ั�ยุ พิ่.ศ. ๒๕๖๒ (ใช้่กับหน่วยุงานซั่�งดีำาเนิน
การไกลั่เกลั่ �ยุข้อพิ่ิพิ่าที่สังกัดีกระที่รวงยุุติิธรรม)

ป็ระกาศกระที่รวงยุุติิธรรม เร่�อง หลัักเกณฑ์์ วิธ่การ แลัะเง่�อนไข
การยุ่�นคัำาร้องขอไกลั่ เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ รายุลัะเอ่ยุดีคัำาร้อง
แลัะระยุะเวลัาในการพิิ่จารณาคัำาร้องขอไกล่ัเกล่ั�ยุข้อพิิ่พิ่าที่ 
พิ่.ศ. ๒๕๖๒ (ใช้่กับหน่วยุงานซั่�งดีำาเนินการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่สังกัดี
กระที่รวงยุุติิธรรม)

รายการเอกส่าร

ภาคผนวก ก
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ล่ำาด้ับั หน้า

๑ ๑๔๖

๑๔๘

๑๕๑

๑๕๘

๑๕๓

๒

๓

๕

๔

คัำาสั�งกรมคัุ้มคัรองสิที่ธิแลัะเสร่ภาพิ่ ที่่� ๓๐๙/๒๕๖๒ เร่�องแติ่งติั�งคัณะ
กรรมการส่งเสริมแลัะกำากับการดีำาเนินงาน ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคั
ป็ระช่าช่น สั�ง ณ วันที่่� ๑๑ ธันวาคัม ๒๕๖๒

ป็ระกาศนายุที่ะเบยุ่น เร่�อง มาติรฐานศน้ยุไ์กลัเ่กลั่�ยุขอ้พิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น
ป็ระกาศ ณ วันที่่� ๑๑ กุมภาพิ่ันธ์ ๒๕๖๓

คัำาสั�งคัณะกรรมการส่งเสริมแลัะกำากับการดีำาเนินงานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุ
ข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น ที่่� ๓๓/๒๕๖๓ เร่�อง แติ่งติั�งคัณะอนุกรรมการ
ติรวจป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ ภาคัป็ระช่าช่นพิิ่พิ่าที่
สั�ง ณ วันที่่� ๑๑ กุมภาพิ่ันธ์ ๒๕๖๓

คัำาอธิบายุการติรวจแลัะป็ระเมินมาติรฐานศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่
ภาคัป็ระช่าช่น

แบบคัำาขอข่�นที่ะเบ่ยุนศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่น

รายการเอกส่าร

ภาคผนวก ข้
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ภาคผนวก ค
ล่ำาด้ับั หน้ารายการเอกส่าร

๑

๗

๔

๑๐

๑๓

๒

๘

๕

๑๑

๑๔

๓

๙

๖

๑๒

๑๕

๑๗๖

๑๘๔

๑๘๐

๑๘๗

๑๙๐

๑๗๗

๑๘๕

๑๘๒

๑๘๘

๑๙๑

๑๗๙

๑๘๖

๑๘๓

๑๘๙

๑๙๒

แบบรายุการเอกสารป็ระกอบคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

หนังส่อเช่ิญคั้่กรณ่แติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

แบบติรวจสอบ (Check List)

แบบแสดีงคัวามยุินยุอมเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

หนังส่อแติ่งติั�งผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

แบบคัำาร้องขอไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

แบบเลั่อกผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

หนังส่อสอบถึามคัวามสมัคัรใจคั้่กรณ่

หนังส่อแจ้งคัวามป็ระสงคั์การดีำาเนินงานไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

แบบแสดีงคัวามสมัคัรใจ

ป็กแฟ้้มการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

หนังส่อสอบถึามคัวามยุินยุอมการเป็็นผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ

หนังส่อติอบรับสมัคัรใจเข้าส้่กระบวนการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

หนังส่อยุุติิเร่�องการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

รายุงานการป็ระชุ่มการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่
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ล่ำาด้ับั หน้ารายการเอกส่าร

๑๖

๒๓

๒๒

๑๙

๑๗

๒๐

๑๘

๒๑

๑๙๓

๒๐๑

๒๐๐

๑๙๖

๑๙๔

๑๙๗

๑๙๕

๑๙๙

รายุงานการไกลั่เกลั่�ยุสำาเร็จ

แบบสอบถึามคัวามพิ่่งพิ่อใจในการไกลั่เกลั่�ยุ

แบบคัำาร้องขอคััดีคั้านผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ, ขอติั�งข้อรังเก่ยุจผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุ
ผ่้้ไกลั่เกลั่�ยุขอยุุติิหน้าที่่�, คั้่กรณ่ขอถึอนติัว

การเลั่�อนการไกลั่เกลั่�ยุไป็ป็ฏิิบัติิติามเง่�อนไข

รายุงานการไกลั่เกลั่�ยุไม่สำาเร็จ

บันที่่กข้อติกลังระงับข้อพิ่ิพิ่าที่

การเลั่�อนการไกลั่เกลั่�ยุ

หนังส่อแจ้งผ่ลัการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่
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ก/๒
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ก/๒
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ก/๒

123



ก/๒
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ก/๒
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ก/๒
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ค ำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน 

ตำมระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน พ.ศ. ๒๕62 

 
เขียนที่................................................................ 

วันที่.........เดือน................................พ.ศ. .................... 

เรียน   อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ข้าพเจ้า................................................................เช้ือชาติ.........................สัญชาติ....................... 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................................ที่อยู่เลขที่..............................หมูท่ี.่..................
ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.........................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร........................................E-mail................................................... 
และผู้ร่วมขอข้ึนทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จ านวน.................คน ประสงค์ขอข้ึนทะเบียน
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 าขอถูกตอ้งเปน็จรงิ       
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 
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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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บทที่ ๔ 

คำอธิบายการตรวจและประเมินมาตรฐานศนูยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน 
........................................... 
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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......................................................... 

คั/๕
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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.................................................... 
........................................................... 
........................................................... 

คั/๑๑
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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 

คั/๑๓



191

 

 

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 

        

คั/๑๔
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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 

      

        
        

คั/๑๕
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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             
       ( ............................... )                  ( ................................ ) 

     
              

 

 

 ระหว่าง 

คั/๑๖
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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  

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

     
              

 

 

 ระหว่าง 

คั/๑๗
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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 

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

     

 

 

 

 ระหว่าง 

คั/๑๘
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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 

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

     

 

 ระหว่าง 

คั/๑๙
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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

คั/๒๐
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คั/๒๐

	 -2-

	 อนึ่ง	ในการทำาบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ผู้ร้องและคู่กรณีได้ทำาบันทึกข้อตกลงกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย

ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 หลอกลวง	 หรือให้สัญญาอย่างใด	 ๆ	 และในการทำาบันทึกข้อตกลงครั้งน้ีไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยท่านใด

เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด

	 บันทึกข้อตกลงน้ีทำาขึ้นสามฉบับ	 มีข้อความถูกต้องตรงกัน	 ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความ

โดยตลอดดีแล้ว	 เห็นว่าตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย	 จึงได้ลงลายมือชื่อ	 และประทับตรา	 (ถ้ามี)	 ต่อหน้าผู้ไกล่เกล่ีย

และพยานไว้เป็นสำาคัญ	และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับรวมถึงหน่วยงานซึ่งดำาเนินการไกล่เกลี่ย/ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน

	 หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	 คู่กรณีมีสิทธิที่จะนำาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปยื่น

คำาร้องขอต่อศาล	 เพื่อให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท	 ซึ่งต้องกระทำาภายในกำาหนด	 3	 ปี	 นับแต่วันที่อาจบังคับตาม

ข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้	 ถ้าไม่ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นเป็นอันระงับไป

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 	 (.................................................)
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แบบค ำร้อง                                                                 ค ำร้องเลขที่ ............./..................... 

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

          ผู้ไกล่เกลี่ยขอยุติหน้ำที่                   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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ความผิด้อันยอมความได้้  ที่่�ส่ามารถไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ได้้ 

ติามพระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาติรา ๓๕)  

ป็ระมวลักฎหมายุอาญาแลัะกฎหมายุอ่�น ไดี้บัญญัติิไว้เป็็นคัวามผ่ิดีอันยุอมคัวามไดี้ ม่ดีังน่�

(๑) คัวามผ่ิดีเก่�ยุวกับการคั้า

ม.๒๗๒ ฐานเอาช่่�อหร่อยุ่�ห้อในที่างการคั้าของผ่้้อ่ �นมาใช่้

(๒) คัวามผ่ิดีเก่�ยุวกับคัวามสงบสุขของป็ระช่าช่น

ม.๓๐๙ วรรคัแรก ฐานที่ำาให้เส่�อมเส่ยุเสร่ภาพิ่

(๓) คัวามผ่ิดีติ่อเสร่ภาพิ่

ม.๓๑๐ วรรคัแรก ฐานหน่วงเหน่�ยุวกักขังผ่้้อ่�น

ม.๓๑๑ วรรคัแรก ฐานหน่วงเหน่�ยุวกักขังผ่้้อ่�นโดียุป็ระมาที่

(๔) คัวามผ่ิดีฐานเป็ิดีเผ่ยุคัวามลัับ

ม.๓๒๒ ฐานเป็ิดีเผ่ยุคัวามลัับในจดีหมายุ โที่รเลัขหร่อเอกสาร

ม.๓๒๓ ฐานเป็ิดีเผ่ยุคัวามลัับของผ่้้อ่�นที่่�ร้้มาโดียุหน้าที่่�

ม.๓๒๔ ฐานเป็ิดีเผ่ยุคัวามลัับในที่างอุติสาหกรรมหร่อวิที่ยุาศาสติร์

(๕) คัวามผ่ิดีฐานหมิ�นป็ระมาที่

ม.๓๒๖ ฐานหมิ�นป็ระมาที่คันเป็็น

ม.๓๒๗ ฐานหมิ�นป็ระมาที่คันติายุ

ม.๓๒๘ ฐานหมิ�นป็ระมาที่ดี้วยุการโฆษณา

(๖) คัวามผ่ิดีฐานฉั้อโกง

ม.๓๔๑ ฐานฉั้อโกงธรรมดีา

ม.๓๔๒ ฐานฉั้อโกงป็ระกอบดี้วยุเหติุพิ่ิเศษ

ม.๓๔๔ ฐานฉั้อโกงแรงงานให้ไป็ที่ำางาน

ม.๓๔๕ ฐานสั�งซั่�ออาหารหร่อเข้าอยุ้่ในโรงแรมโดียุไม่ม่เงิน

ม.๓๔๖ ฐานช่ักจ้งให้เดี็กเบาป็ัญญาขายุของโดียุเส่ยุเป็ร่ยุบ

ม.๓๔๗ ฐานฉั้อโกงในเร่�องป็ระกันวินาศภัยุ

ม.๓๔๙ ฐานฉั้อโกงเจ้าหน่�ผ่้้รับจำานำา

ม.๓๕๐ ฐานฉั้อโกงเจ้าหน่�ธรรมดีา

(๗) คัวามผ่ิดีฐานยุักยุอก

ม.๓๕๒ ฐานยุักยุอกที่รัพิ่ยุ์ธรรมดีา

ม.๓๕๓ ฐานยุักยุอกที่รัพิ่ยุ์ในฐานะเป็็นผ่้้จัดีการที่รัพิ่ยุ์แที่นเขา
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ม.๓๕๔ ฐานยุักยุอกที่รัพิ่ยุ์ในฐานะเป็็นผ่้้จัดีการที่รัพิ่ยุ์ติามคัำาสั�งศาลั

ม.๓๕๕ ฐานยุักยุอกที่รัพิ่ยุ์เก็บติก

(๘) คัวามผ่ิดีฐานที่ำาให้เส่ยุที่รัพิ่ยุ์

ม.๓๕๘ ฐานที่ำาให้เส่ยุที่รัพิ่ยุ์ธรรมดีา

ม.๓๕๙ ฐานที่ำาให้เส่ยุที่รัพิ่ยุ์ช่นิดีพิ่ิเศษ

(๙) คัวามผ่ิดีฐานบุกรุก

ม.๓๖๒ ฐานบุกรุกธรรมดีา

ม.๓๖๓ ฐานบุกรุกโดียุยุ้ายุเคัร่�องหมายุอสังหาริมที่รัพิ่ยุ์

ม.๓๖๔ ฐานเข้าไป็ซั่อนติัวในเคัหะหร่ออาคัารของผ่้้อ่�น

นอกจากคัวามผ่ิดีอันยุอมคัวามไดี้ดีังที่่�กลั่าวมาแลั้ว ยุังม่คัวามผ่ิดีอันยุอม คัวามไดี้ติามป็ระมวลั

กฎหมายุอาญาซั่�งม่ที่่�มาจากคัวามผ่ิดีติ่อแผ่่นดีิน แติ่ม่ข้อยุกเว้นให้คัวามผ่ิดีติ่อแผ่่นดีินดีังกลั่าวเป็็นคัวามผ่ิดี

อันยุอมคัวามไดี้ อันเน่�องจากคัวามสัมพิ่ันธ์ระหว่างผ่้้เส่ยุหายุกับผ่้้กระที่ำาคัวามผ่ิดีเป็็นญาติิกันติามมาติรา ๗๑ 

วรรคัสอง ซั่�งกำาหนดีให้คัวามผ่ิดีติามที่่�บัญญัติิไว้ในมาติรา ๓๓๔ (ลัักที่รัพิ่ยุ์ธรรมดีา) มาติรา ๓๓๕ (ลัักที่รัพิ่ยุ์

ป็ระกอบดี้วยุเหติุพิ่ิเศษ (เหติุฉักรรจ์) ) มาติรา ๓๓๖ วรรคัแรก (วิ�งราวที่รัพิ่ยุ์ธรรมดีา) แลัะมาติรา ๓๔๑ ถึ่ง

มาติรา ๓๖๔ นั�น ถึ้าเป็็นการกระที่ำาที่่�สาม่กระที่ำาติ่อภริยุาหร่อภริยุากระที่ำาติ่อสาม่ผ่้้กระที่ำาไม่ติ้องรับโที่ษ

คัวามผ่ิดีดีังระบุมาน่� ถึ้าเป็็นการกระที่ำาที่่�ผ่้้บุพิ่การ่กระที่ำาติ่อผ่้้ส่บสันดีาน ผ่้้ส่บสันดีาน กระที่ำาติ่อผ่้้บุพิ่การ่

หร่อพิ่่�หร่อน้องร่วมบิดีามารดีาเดี่ยุวกัน กระที่ำาติ่อกัน แม้กฎหมายุมิไดี้บัญญัติิให้เป็็นคัวามผ่ิดีอันยุอมคัวามไดี้

ก็ให้เป็็นคัวามผ่ิดีอันยุอมคัวามไดี้ แลัะนอกจากนั�นศาลัจะลังโที่ษน้อยุกว่า ที่่�กฎหมายุกำาหนดีไว้สำาหรับคัวามผ่ิดี

นั�นเพิ่่ยุงใดีก็ไดี้

ส่่วนความผิด้อันยอมความได้้ติามกฎหมายอ่�น ได้้แก่ 

พิ่ระราช่บัญญัติิลัิขสิที่ธิ�  พิ่.ศ. ๒๕๒๑  คัวามผ่ิดีฐานลัะเมิดีงานอันม่ลัิขสิที่ธิ� เป็็นคัวามผ่ิดี

อันยุอมคัวามไดี้

พิ่ระราช่บัญญัติิว่าดี้วยุคัวามผ่ิดีอันเกิดีจากการใช่้เช่็คั พิ่.ศ. ๒๕๓๔ ฐานออกเช่็คัโดียุเจตินา

ที่่�จะไม่ให้ม่การใช่้เงิน (มาติรา 4)

พิ่ระราช่บัญญัติิว่าดี้วยุการกระที่ำาคัวามผ่ิดีเก่�ยุวกับคัอมพิ่ิวเติอร์ พิ่.ศ. ๒๕๕๐ ฐานนำาเข้าส้่ระบบ

คัอมพิ่ิวเติอร์ซั่�งข้อม้ลัที่่�ป็รากฏิเป็็นภาพิ่โดียุป็ระการที่่�น่าจะที่ำาให้ผ่้้อ่�นเส่ยุช่่�อเส่ยุง ถึ้กดี้หมิ�น เกลั่ยุดีช่ัง หร่อไดี้รับ

คัวามอับอายุ (มาติรา ๑๖) 

พิ่ระราช่บัญญัติิคัุ้มคัรองผ่้้ถึ้กกระที่ำาดี้วยุคัวามรุนแรงในคัรอบคัรัว พิ่.ศ. ๒๕๕๐ ฐานกระที่ำา

คัวามรุนแรงในคัรอบคัรัว (มาติรา ๔) 
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พิ่ระราช่บัญญัติิคัวามลัับที่างการคั้า พิ่.ศ. ๒๕๔๕ ฐานเป็ิดีเผ่ยุคัวามลัับที่างการคั้าของผ่้้อ่�น 

(มาติรา ๓๓) 

พิ่ระราช่บัญญัติิธนาคัารเพิ่่�อการเกษติรแลัะสหกรณ์การเกษติร พิ่.ศ. ๒๕๐๙ ฐานโอน จำานอง

หร่อจำานำาที่รัพิ่ยุ์ที่่�ไดี้กรรมสิที่ธิ�มาโดียุใช่้เงินก้้จากธนาคัารแลัะเอกสารระบุการห้ามไว้ (มาติรา ๓๒) 

พิ่ระราช่บัญญัติิสุขภาพิ่แห่งช่าติิ พิ่.ศ. ๒๕๕๐ ฐานเป็ิดีเผ่ยุข้อม้ลัดี้านสุขภาพิ่ของบุคัคัลั (มาติรา ๗) 

ฐานใช่้ผ่้้รับบริการเป็็นส่วนหน่�งของการที่ดีลัองในงานวิจัยุโดียุไม่ไดี้รับคัวามยุินยุอม (มาติรา ๙) เป็็นติ้น

ความผิด้ล่หุโที่ษที่่�ส่ามารถไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ได้้ 

ติามพระราชบััญญัติิการไกล่่เกล่่�ยข้้อพิพาที่ พ.ศ. ๒๕๖๒   ด้ังน่�

ความผิด้ล่หุโที่ษ หมายุคัวามว่า คัวามผ่ิดีอาญาแผ่่นดีินที่่�เกิดีจากการกระที่ำาผ่ิดีเลั็กน้อยุ ม่อัติราโที่ษจำาคัุก

ไม่เกิน ๑ เดี่อน ป็รับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาที่ ติามป็ระมวลักฎหมายุอาญา ในพิ่ระราช่บัญญัติิการไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่

พิ่.ศ. ๒๕๖๒ ไดี้บัญญัติิไว้ให้ศ้นยุ์ไกลั่เกลั่�ยุข้อพิ่ิพิ่าที่ภาคัป็ระช่าช่นสามารถึนำาคัวามผ่ิดีลัหุโที่ษมาไกลั่เกลั่�ยุ

เพิ่่�อระงับข้อพิ่ิพิ่าที่ที่างอาญาไดี้ ติามมาติรา ๓๕ (๒) ไดี้แก่

(๑) ป็ระมาที่เป็็นเหติุให้บุคัคัลัอ่�นไดี้รับอันติรายุแก่กายุแลัะจิติใจ ติามป็ระมวลักฎหมายุอาญา

มาติรา ๓๙๐

(๒) ที่ำาร้ายุร่างกายุผ่้้อ่�นไม่ถึ่งกับเป็็นเหติุให้เกิดีอันติรายุแก่กายุแลัะจิติใจติามป็ระมวลักฎหมายุอาญา

มาติรา ๓๙๑

(๓) ที่ำาให้ผ่้้อ่�นเกิดีคัวามกลััวหร่อติกใจโดียุการข้่เข็ญ ติามป็ระมวลักฎหมายุอาญา มาติรา ๓๙๒

(๔) ดี้หมิ�นผ่้้อ่�นซั่�งหน้าหร่อดี้วยุการโฆษณา ติามป็ระมวลักฎหมายุอาญา มาติรา ๓๙๓ 

(๕) ไลั่ติ้อนหร่อที่ำาสัติว์เข้าสวนไร่นาของผ่้้อ่�นที่่�แติ่งดีินไว้ เพิ่าะพิ่ันธุ์ไว้ หร่อม่พิ่่ช่พิ่ันธุ ์

หร่อผ่ลัผ่ลัิติอยุ้่ ติาม ป็.อ. มาติรา ๓๙๔

(๖) ป็ลั่อยุป็ลัะลัะเลัยุให้สัติว์เข้าในสวนไร่นาของผ่้้อ่�นที่่�แติ่งดีินไว้ เพิ่าะพิ่ันธุ์ไว้ หร่อม่พิ่่ช่พิ่ันธุ์

หร่อผ่ลัิติผ่ลัอยุ้่ ติาม ป็.อ. มาติรา ๓๙๕

(๗) กระที่ำาดี้วยุป็ระการใดีๆ อันเป็็นการรังแกหร่อข่มเหงผ่้้อ่�น หร่อกระที่ำาให้ผ่้้อ่�นไดี้รับคัวามอับอายุ

หร่อเดี่อดีร้อนรำาคัาญ ติามป็ระมวลักฎหมายุอาญา มาติรา ๓๙๗

(๘) คัวามผ่ิดีลัหุโที่ษอ่�นที่่�ไม่กระที่บติ่อส่วนรวม ติามที่่�กำาหนดีในพิ่ระราช่กฤษฎ่กา
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