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ค าน า 
ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... หมวด ๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๐ บัญญัติให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็น “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” เพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน ในกรณีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภท โดยค านึงถึง
ความยินยอมของคู่กรณีเป็นส าคัญ ท าให้ปริมาณคดีขึ้นสูงศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความ
สมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข และกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมการด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เป็นไป 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้จัดท า “เอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ส าหรับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (น าร่อง))” 
เล่มนี้ เป็นเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือช่วยในการท างานผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน 
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (น าร่อง) ภายใต้โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยในการด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถติดต่อ
โดยตรงได้ที่ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๗๐ – ๗๖ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๑ ๙๖๗๔ 

 

         คณะผู้จัดท า 

 



๕ 

สารบัญ 
หน้า 

๑. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการไกล่เกลี่ย ๑ 
๒. ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย ๕ 
๓. คุณลักษณะและการข้ึนทะเบียนของผู้ไกล่เกลี่ย ๗ 
๔. บทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย ๘ 
๕. ประเภทข้อพิพาทของการไกล่เกลี่ย ๑๐ 
๖. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๑๙ 
๗. การตั้งข้อรังเกียจ การถอดถอน การเพิกถอน และบทลงโทษ ๔๐ 
ภาคผนวก ๔๒ 
          - แบบตรวจสอบ (Check List) ประกอบการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
            ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (น าร่อง) ๔๓ 
          - แบบค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กสร. ๑) ๔๕ 
          - หนังสือสอบถามการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๔๗ 
          - หนังสือแจ้งผลการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๔๘ 
          - หนังสือตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๔๙ 
          - ตวัอย่างหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ๕๐ 
          - ตวัอย่างสัญญายืมเงิน ๕๑ 
          - ตวัอย่างหนังสือเชิญเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย ๕๓ 
          - ใบลงทะเบียนการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๕๖ 
          - บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท (กสร. ๒) ๕๗ 
  
 



๑ 

 
เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างกัน คู่พิพาทต่างต้องการได้รับความยุติธรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

เป็นกระบวนการที่ เปิดโอกาสให้คู่ พิพาทได้พูดคุยกัน เพ่ือหาแนวทางระงับข้อพิพาทที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ  
โดยมีคนกลางท าหน้าที่ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกให้คู่พิพาทได้มีโอกาสพูดคุยเสนอทางออกร่วมกัน 
น าไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจของคู่พิพาท 

การไกล่เกลี่ย เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือก 
(Alternative Dispute Resolution - ADR) คือ ทางเลือกอ่ืนนอกจากให้ศาลชี้ขาดตัดสิน และการไกล่เกลี่ยนี้ 
กล่าวได้ว่าเป็นการระงับข้อพิพาทที่ถูกน าเอามาใช้มากที่สุด เพราะมีวิธีการที่ส าคัญคือแก้ไขปัญหาฟ้ืนฟู
ความสัมพันธ์ และเยียวยาความเสียหาย ซึ่งท าให้ได้ทางออกท่ีคู่กรณีท้ังสองฝ่ายพึงพอใจ (Win-Win)๑ 

ไกล่เกลี่ย (Mediation) หมายถึง กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่อาศัยบุคคล ซึ่งได้รับการยินยอม
จากคู่ขัดแย้ง มีความเป็นกลาง และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีทักษะความเชี่ยวชาญในการจัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นผู้ด าเนินกระบวนการ (Facilitate) ให้เกิดข้อตกลงอันเกิดจากการเสนอของทั้งสองฝ่าย แต่ไม่ใช่ 
ผู้ตัดสินชี้ขาดในข้อพิพาท๒ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้คู่กรณีมี โอกาสเจรจาตกลงกัน 
ระงับข้อพิพาททางแพ่งและอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทท่ีด าเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี๓ 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ การระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยเหลือในการเจรจา
ต่อรอง ปัจจุบันแนวทางดังกล่าวมีสถานะเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีจุดเด่นในแง่ประสิทธิภาพ  
การส่งเสริมให้คู่พิพาทบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันแทนการสู้คดีเพ่ือหาผู้แพ้ผู้ชนะและการช่วยแบ่งเบาภาระคดีจากศาล 

การไกล่เกลี่ยในชั้นศาล๔ 
การไกล่เกลี่ยเป็นการค้นหาความพอใจของคู่ความว่าจะยุติข้อพิพาทซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้น ในอนาคตให้

เสร็จไปด้วยวิธีการใด อย่างไรโดยผู้ไกล่เกลี่ยจะไม่ชี้ผลคดีออกมาว่าคู่ความฝ่ายใดถูกหรือคู่ความฝ่ายใดผิด หรือ
ค่าเสียหายที่แท้จริงนั้นเป็นเท่าใด การไกล่เกลี่ยมีจุดมุ่งหมายสุดท้าย คือ คู่ความตกลงกันได้ และท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน ดังนั้น หน้าที่หลักของผู้ไกล่เกลี่ยคือเป็นสื่อให้คู่ความได้ติดต่อเจรจากัน ช่วยให้คู่ความ
ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ตนต้องการและสิทธิที่ตนจะพึงได้รับ รวมทั้งช่วยชี้แนะทางแก้ไขปัญหา กับช่วยก าหนดทางเลือกท่ี

                                                           
๑ โชติช่วง ทัพวงศ์, คู่มือนักเจรจาไกล่เกลีย่, โดย ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (กรุงเทพ : 

ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๘), หน้า ๑๑. 
๒ โชติช่วง ทัพวงศ์, คู่มือนักเจรจาไกล่เกลีย่, โดย ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (กรุงเทพ : 

ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๘), หน้า ๑๑. 
๓ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๓. 
๔ ตะวัน มานะกลุ, กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทในประเทศไทย, ส ารวจองค์ความรูเ้พื่อการปฏริูปประเทศไทย.

(กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ). 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย 



๒ 

น าไปสู่ข้อตกลง และเมื่อคู่ความตกลงกันได้ก็ช่วยร่างสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย แนวคิดหลักของระบบ
ไกล่เกลี่ยนั้น อาจแยกได้เป็น ๓ ประการ๕ คือ 

(๑) ทุกฝ่ายต้องสมัครใจเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย กล่าวคือ การน าคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยนั้นคู่ความ 
ทุกฝ่ายต้องสมัครใจที่จะให้ผู้พิพากษาไกล่เกลี่ยและผู้พิพากษาก็ต้องสมัครใจเข้าท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วยใน
ระหว่างไกล่เกลี่ยหากคู่ความฝ่ายใดไม่สมัครใจที่จะท าการไกล่เกลี่ยต่อไปก็เพียงแต่แถลงแจ้งความประสงค์ให้  
ผู้ไกล่เกลี่ยทราบ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องส่งส านวนคืนสู่การพิจารณาตามปกติทันที ส าหรับความสมัครใจของผู้พิพากษานั้น 
จะแสดงออกมาด้วยการสมัครเข้าเป็นผู้พิพากษาในคณะไกล่เกลี่ยตั้งแต่แรกแล้ว 

(๒) การไกล่เกลี่ยเป็นการท าให้คู่ความเกิดความพอใจแล้วตกลงระงับข้อพิพาทกัน ดังนั้น แนวทางใน
การไกล่เกลี่ยจึงต่างจากกระบวนพิจารณาปกติ กล่าวคือ การพิจารณาคดีตามปกติเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงใน
ประเด็นส าคัญที่คู่ความโต้แย้งกันหรือเป็นการค้นหาความเสียหายที่แท้จริง แต่การไกล่เกลี่ยเป็นการค้นหาความ
พอใจของคู่ความ การค้นหาความพอใจของคู่ความเป็นหัวใจของการไกล่เกลี่ยและผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องค้นให้ได้ว่า
ความพอใจของคู่ความอยู่ตรงจุดไหน หากค้นได้ผู้ไกล่เกลี่ยก็จะทราบแนวทางการไกล่เกลี่ยและทราบจุดที่จะ
ประสานประโยชน์ของคู่ความให้เป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย 

(๓) ระบบไกล่เกลี่ย เป็นระบบที่มีพ้ืนฐานมาจากอ านาจการไกล่เกลี่ยของผู้พิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ได้รับลดขั้นตอนการปฏิบัติวิธีการท างาน และอ านาจของผู้พิพากษาลงมา 
เพ่ือลดอุปสรรคต่าง ๆ จากการใช้อ านาจของผู้พิพากษาตามปกติ 

การไกล่เกลี่ยในชั้นฝ่ายปกครอง๖ 
กรมการปกครองซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ การรักษาความ

สงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ การอ านวยความเป็นธรรมในสังคม การปกครองท้องที่ การอาสารักษา
ดินแดน และการทะเบียน เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และก่อให้เกิด
ความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีข้าราชการฝ่ายปกครองในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้ปฏิบัติและ
ด าเนินงานในหลายภารกิจ ซึ่งภารกิจที่ส าคัญคือการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน เป็นภารกิจที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม มีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอนที่จะต้องด า เนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย โดยให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อาจเป็นฝ่ายผู้ได้รับความเสียหายหรือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาให้
ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค สามารถอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคมโดยรวมได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการด าเนินการรองรับการปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกรมการปกครอง
เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ รวมถึงการให้ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะ
ชอบด้วยอ านาจหน้าที่หรือไม่ซึ่งการด าเนินการด้านการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางแพ่งและอาญานั้นเป็นหนึ่งใน

                                                           
๕ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, การมสี่วนร่วมของเครือข่ายและ

อาสาสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรภีาพในการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทในชุมชน, การจัดการความรู้ ประจ าปี ๒๕๕๙. 
๖ อาทิตย์ บุญญะโสภัต, (๒๕๕๙), หลักนิติธรรมกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของพนักงานฝ่ายปกครอง ตาม

พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔, www.constitutionalcourt.or.th 



๓ 

ห้าของการด าเนินงานศูนย์อ านวยธรรมอ าเภอและเป็นภารกิจเพ่ือช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ ๗๖
จังหวัด ที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอตั้งอยู่ทั้ง ๘๗๘ แห่ง 

การเจรจา คือการที่มีคู่กรณีมาเจรจากันทั้งสองฝ่ายลักษณะส าคัญของการเจรจาในปัจจุบันเข้าใจว่า 
การเจรจาเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดเป็นความสมัครใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายที่จะเจรจากัน 

การไกล่เกลี่ย หลักเกณฑ์ท่ีส าคัญของการไกล่เกลี่ย คือ มีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย หน้าที่
ส าคัญของผู้ไกล่เกลี่ย คือ ช่วยเหลือในการเจรจาของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดแต่อย่างใด 
ท าอย่างไรให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้เจรจากันเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาท การด าเนินการในการไกล่เกลี่ยเป็น
ความลับ 

การไกล่เกลี่ยในชั้นชุมชน๗ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม กระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกที่เปิดโอกาสให้คู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนการสร้าง
แนวทางหรือรูปแบบที่จะชดใช้ ชดเชยความเสียหายที่สร้างความพึงพอใจร่วมกันในแง่ของกระบวนการไกล่เกลี่ย
มักใช้คนกลาง คณะกรรมการ หรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย โดยเปิดโอกาสให้คู่กรณี
ได้แสดงความเห็น ค้นหาทางเลือกท่ีสร้างความพึงพอใจร่วมกัน 

การไกล่เกลี่ยด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท๘์ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง กระบวนการใด ๆ ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า

ความผิดและผู้เสียหายกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยใช้วิธีการสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมหลายฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายผู้กระท าความผิด ฝ่ายผู้ เสียหาย สังคมชุมชน และเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้  
กระบวนการดังกล่าวด าเนินการโดยวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แทนการลงโทษจ าคุกหรือลงโทษอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งอาจหมายความรวมถึง การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประชุมกลุ่มเพื่อระงับข้อพิพาท 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและ
ผู้กระท าความผิด จะเป็นการน าเอาบุคคลทั้งสองฝ่าย คือ ผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดมาพบปะกันเพ่ือพูดคุย
ประนอมข้อพิพาทโดยผู้ประนอมข้อพาทจะเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งโดยทั่วไปผู้ประนอม
ข้อพิพาทจะท าหน้าที่โน้มน้าวให้ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ความเดือนร้อน และ
ความเสียหายจากการกระท าความผิดและจะมีการตั้งค าถาม (ที่อาจมี) ต่ออีกฝ่าย และจบด้วยการหาข้อสรุป  
เพ่ือการชดใช้และเยียวยาผลของการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้เสียหายและ  
ผู้ที่กระท าความผิด และมีกระบวนการผลักดันให้คู่กรณีตกลงกันเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ความ
เสียหายที่เกิดข้ึน กระบวนการประนอมข้อพิพาทจะตั้งอยู่บนจุดหมายหลัก ๓ ประการ คือ 

(๑) ความยุติธรรม จะเกิดจากการที่คู่กรณีหันหน้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น อันท าให้
ผู้เสียหายมีโอกาสที่จะพูดว่าผู้กระท าผิดได้ท าอะไร ผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากการกระท าผิดอย่างไร ทั้งมีโอกาส
รับฟังเหตุผลที่ผู้กระท าความผิดได้กระท าผิดลงไป 

                                                           
๗ ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ, โครงการวิจัยการถอดบทเรียนการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทในชุมชน เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน (รายงานวิจัย), โดย ส านักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, (๒๕๖๑), หน้า ๙-๑๐. 
๘ จุฑารัตน์ แก้วกัญญา, สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของระบบกฎหมายไทยโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย, www.krisdika.go.th 



๔ 

(๒) การท าความดีเพ่ือแก้ตัว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดท าความดีเพ่ือชดใช้ความผิดที่ได้
กระท าไป โดยการแสดงความรับผิดชอบว่าจะแก้ไขหรือเยียวยาสิ่งที่ตนเองได้กระท าผิดไปแล้วอย่างไร  
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการกระท าความผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้น และ
ผู้กระท าความผิดจะท าความดีเพ่ือแก้ตัวอย่างไรเมื่อกล่าวถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 

(๓) มาตรการในการปรับปรุงตัวเพ่ือไม่ให้ผู้กระท าผิดไปกระท าความผิดขึ้นอีกในอนาคต จะเป็นการ
ตกลงที่เกี่ยวเนื่องกับการชดใช้ และกระบวนการติดตามผล คือ การก าหนดมาตรการในการปรับปรุงตัวเพ่ือไม่ให้
ผู้กระท าผิดไปกระท าความผิดขึ้นใหม่ในอนาคต นั่นคือ นอกจาก ผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดจะได้ข้อตกลง
เรื่องการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดที่ได้กระท าลงไปแล้วในกระบวนการประนอมข้อพิพาทมักจะ
กล่าวถึงมาตรการที่จะท าให้ผู้กระท าความผิดท าตัวดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้ยาเสพติด ติดสุรา  
ความอดทนต่อความเครียดที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่มีความดัน แผนการบริหารเวลา และกิจกรรมที่คิดจะท า 
เช่น การหางานท าการท างานอดิเรก และการมีส่วนร่วมในสังคม 
 



๕ 

 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับคู่กรณีและยังเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งอาจจะสรุปได้ ดังนี้๙ 
(๑) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (Saving of Time and Money) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ

อนุญาโตตุลาการแล้วอาจใช้เวลาเพียงสัปดาห์ วันหรือชั่วโมง อันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของทั้งคู่ความและ  
ทางราชการ โดยที่หน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดการไกล่เกลี่ยจัดบริการให้ฟรี คู่กรณีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่า
ป่วยการผู้ไกล่เกลี่ย และการไกล่เกลี่ยไม่จ าเป็นต้องมีทนายความ ดังนั้น  การจัดการความขัดแย้งด้วยวิธี 
การไกล่เกลี่ยจึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก 

(๒) เป็นที่ยุติ (Finality) คดีที่คู่พิพาทสามารถตกลงกันได้โดยวิธีการไกล่เกลี่ยนั้นท าให้ ข้อพิพาทได้ข้อยุติ 
ลดปัญหาของการอุทธรณ์ต่อไป 

(๓) การยอมรับของคู่พิพาท (Compliance) การที่คู่ความสามารถหาข้อยุติได้ด้วยตนเอง มีการ
ยอมรับปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นมากกว่าการที่ศาลมีค าพิพากษาซึ่งจะต้องมีการบังคับคดีต่อไป 

(๔) ข้อยุติที่ได้นั้นมีความเหมาะสมกับคู่ พิพาท (Custom Made Solution) เนื่องจากคู่ พิพาท
สามารถเลือกที่จะท าให้ข้อตกลงอย่างไรก็ได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(๕) เป็นความลับ (Confidentiality) การไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องเฉพาะระหว่างคู่กรณีการประชุมไกล่เกลี่ย
จะมีเฉพาะคู่กรณีกับผู้ไกล่เกลี่ย และบุคคลภายนอกที่คู่กรณีเห็นพ้องต้องกันให้เข้าร่วมประชุมได้เท่านั้น  
ทั้งข้อเท็จจริงที่คู่กรณีพูดคุยกันในการไกล่เกลี่ยถือเป็นความลับ ห้ามคู่กรณีและผู้ ไกล่เกลี่ยเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก นอกจากนี้ คู่กรณียังอาจมีข้อตกลงกันอีกด้วยว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไกล่เกลี่ย ห้ามไม่ให้คู่กรณี
น าไปใช้อ้างอิงในการพิจารณาคดีของศาล 

(๖) การควบคุมกระบวนการระงับข้อพิพาท (Process Control)  คู่ พิพาทสามารถควบคุม
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้มากกว่าการด าเนินคดีในศาล โดยสามารถคัดเลือกบุคคลที่เป็นกลางให้มา 
ท าหน้าที่ก าหนดประเด็นหรือความต้องการที่แท้จริงในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทและแสวงหาทางออกเพ่ือยุติ 
ข้อพิพาท โดยคู่พิพาทมีโอกาสที่จะได้พูดและตัดสินว่าผลที่ได้รับจะผูกพันกันหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึนโดยการพิพากษาคดี 

(๗) ข้อตกลงระหว่างคู่พิพาทสามารถบังคับได้ (Enforceable Agreement) ผลของการระงับ 
ข้อพิพาทจากวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นข้อตกลงร่วมกันอันมีลักษณะสัญญาที่คู่พิพาทลงนามและ มีผลผูกพัน
เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ แม้ว่าอาจมีการตรวจสอบจากศาลในบางกรณี 

(๘) รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว (Preservation or 
Enhancement of Long-term Relationships) การระงับข้อพิพาทเปิดโอกาสให้คู่พิพาทสามารถหาข้อยุติ 
ในปัญหาที่แท้จริงได้และคู่พิพาทย่อมสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างกันได้ 

(๙) ความยืดหยุ่น (Flexibility) คู่พิพาทสามารถเลือกใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมด หรือใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในคดีก็ได้ ส่วนที่เหลืออาจให้มีการด าเนินคดีในศาลต่อไป 

                                                           
๙ ส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม, (๒๕๕๑), หน้า ๑๙-๒๑. 

ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย 



๖ 

(๑๐) คุณภาพ (Quality) บุคคลที่มาท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมักเป็นบุคคลที่มีความสามารถ 
หรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยมีการควบคุมการท างานโดยประมวลจริยธรรม 

(๑๑) ยังคงสิทธิในการด าเนินคดีในศาล (Right to Trial) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นเพียงส่วนเสริม
ส าหรับการด าเนินคดีในศาลไม่ใช่เป็นการแทนที่ คู่กรณียังคงมีสิทธิในการด าเนินคดีในศาล หากคู่กรณีมีความ
ต้องการเช่นนั้น 

(๑๒) ไม่เป็นทางการ การไกล่เกลี่ยมีวิธีพิจารณาที่แตกต่างจากการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ
หรือศาล โดยการไกล่เกลี่ยต้องการบรรยากาศการพูดคุยเจรจาที่ไม่เป็นทางการ แต่เป็นกันเอง และยืดหยุ่น  
ผ่อนคลาย ไม่เคร่งครัด เพ่ือให้คู่กรณีได้พูดคุยเจรจากันด้วยความสบายใจไม่ตึงเครียด เกิดความไว้วางใจ 
และกล้าเปิดเผยความต้องการที่แท้จริงของตน๑๐ 
 

                                                           
๑๐ โชติช่วง ทัพวงศ์, คู่มือนักเจรจาไกล่เกลีย่, โดย ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (กรุงเทพ : 

ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๘), หน้า ๓๕. 



๗ 

 
๑. ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้๑๑ 
 ๑.๑ คุณสมบัติ 
  (๑) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการ

บริหารงานยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง 
  (๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๑.๒ ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ 
  (๓) เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่พ้นห้าปีนับถึงวันยื่น

ค าขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
๒. บุคคลใดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑ และมีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ไกล่เกลี่ย ให้ยื่นค าขอต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ทั้งนี้ การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด๑๒ 

 

                                                           
๑๑ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๐. 
๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๙. 

คุณลักษณะและการขึ้นทะเบียนของผู้ไกล่เกลี่ย 



๘ 

 
บทบาทโดยรวมของผู้ไกล่เกลี่ย คือ การเป็นคนกลาง ที่ช่วยท าให้คู่ความท้ังสองฝ่ายกลับมาคืนดีกันอีก

สามารถแก้ปัญหาที่พิพาทกันได้ในลักษณะที่คู่ความทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับได้โดยน าคู่ความ ทั้งสองฝ่ายมาพบปะกัน
ซึ่งหน้าเพื่อเจรจากันเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารติดต่อกันช่วยขจัดความเป็นศัตรูที่มีต่อกัน เสาะหาข้อมูลที่จะช่วยให้
การเจรจาส าเร็จ ขจัดความยุ่งยากต่าง ๆ ที่ขัดขวางการเจรจาออกเสีย แปลและตีความในเรื่องที่เจรจาให้แก่
คู่ความโดยท าให้แน่ใจว่าคู่ความแต่ละฝ่ายเข้าใจในสิ่งที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามก าลังพูด ช่วยเพ่ิมการรับรู้และความ
เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคู่ความ รวมทั้งท าให้แน่ใจว่าคู่ความแต่ละฝ่ายเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
รับรู้ และเข้าใจ สอนคู่ความเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองว่าจะเจรจาต่อรองให้ได้ผลดีได้อย่างไร อ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเจรจา เช่น ด าเนินการประชุมให้เรียบร้อย ท าให้การเจรจาราบรื่น เห็นได้ถึงความเป็นกลาง ท าให้การ
ไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก คอยระวังมิให้การเจรจาล้มเหลว ลงกลางคัน ขอแรงสนับสนุนจาก
บุคคลภายนอกที่มีอิทธิพลต่อคู่ความทั้งสองฝ่ายกระตุ้นให้คู่ความพิจารณาดูว่าคู่ความฝ่ายตรงข้ามมองปัญหา
อย่างไร ท าให้คู่ความแต่ละฝ่ายคิดถึงปัญหาได้ถี่ถ้วนให้คู่ความแสดงเหตุผล เกี่ยวข้อเท็จจริง ข้อเรียกร้อง ความ
คิดเห็น และจุดยืนของตน แนะน าและช่วยเหลือคู่ความในการประเมินค่าใช้จ่ายความเสียหายและเวลาที่ต้องเสีย
ไปซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินคดีทางศาลและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจาการที่ท าการไกล่เกลี่ยได้ส าเร็จ
เปรียบเทียบกัน พูดโต้เถียงคู่ความด้วยการยกข้อสงสัยต่าง ๆ ขึ้นให้ปรากฎอยู่ในจิตใจของคู่ความแต่ละฝ่ายเพ่ือให้
จุดยืนของคู่ความอ่อนตัวลง ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การประชุมฝ่ายเดียว เพ่ือให้คู่ความสะดวกใจในการเปิดเผย
ข้อมูลเสนอข้อต่อรองหรือเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาเลื่อนการประชุมออกไปเมื่อเกิดสภาวะชงักงัน  
ในการเจรจาหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นต้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอ านาจในการก าหนดข้อตกลง
ให้แก่คู่ความแต่อย่างใดไม่มีอ านาจในการตัดสินข้อพิพาท เช่น ผู้พิพากษา แต่ผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาเป็นคนกลางเพียง
เพ่ือเข้าช่วยให้การเจรจาต่อรองง่ายเข้าเกิดความสะดวกในการเจรจาและช่วยให้คู่ความค้นพบทางออกของปัญหา
ที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย๑๓ 

๑. ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้๑๔ 
 ๑.๑ ก าหนดแนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๑.๒ ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก และเสนอแนะคู่กรณีในการแสวงหาแนวทางยุติข้อพิพาท 
 ๑.๓ ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นธรรม 
 ๑.๔ จัดท าข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยกระท าการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและ

ทางอาญา 
 
๒. ผู้ไกล่เกลี่ยต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรม ดังต่อไปนี้๑๕ 
 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 

                                                           
๑๓ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, การมสี่วนร่วมของเครือข่ายและ

อาสาสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรภีาพในการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทในชุมชน. การจัดการความรู้ ประจ าปี ๒๕๕๙. 
๑๔ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๑. 
๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๒. 

บทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย 



๙ 

 ๒.๒ เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกครั้ง ในกรณีที่ไม่อาจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 
ต้องแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ 

 ๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ไม่ท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร 
 ๒.๔ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่กรณีหรือบุคคลอ่ืนที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
 ๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ 
 ๒.๖ รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๒.๗ ไม่กระท าการในลักษณะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทหรือบังคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลงลายมือชื่อ

ในข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
 ๒.๘ กรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง 

๓. ผู้ไกลเ่กลี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระ
ของตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบโดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้๑๖ 

 ๓.๑ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส 
 ๓.๒ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน

สามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
 ๓.๓ เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
 ๓.๔ เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง 

๔. ห้ามมิให้ผู้ไกล่เกลี่ยกระท าการหรือจัดให้กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง 
หรือกระท าการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาท๑๗ 
 

                                                           
๑๖ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๓. 
๑๗ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๖. 



๑๐ 

 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) ที่ถูก

น ามาใช้เพ่ือเป็นวิธีการทดแทนหรือวิธีการเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการด าเนินคดีในศาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ปริมาณคดีที่จะต้องเข้าสู่การสืบพยานซึ่งใช้ระยะเวลานานมีจ านวน ลดน้อยลงตามตามจ าเป็นและท าให้การ
ด าเนินคดีโดยทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการด าเนินคดีทางศาล (Litigation) 
หรือการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ่งต้องมีบุคคลที่สามเป็นผู้ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาท แต่ส าหรับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทแม้จะใช้บุคคลที่สามช่วยเหลือในการตกลงเจรจาเพ่ือระงับข้อพิพาทก็เป็นเพียง ผู้เสนอแนะแนวทางและ
หาทางออกให้คู่พิพาทเท่านั้น ไม่มีอ านาจตัดสินชี้ขาดเหมือนศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ผลของการตกลงเจรจาก็
เกิดจากการตัดสินใจของคู่พิพาทเองโดยตรง๑๘ 
 

หน่วยงานที่ด าเนิน 
   การไกล่เกลี่ย 

 
ประเภทข้อพิพาท๑๙ 

หน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

พนักงานสอบสวน 
(ในชั้นการสอบสวน) 

ภาคประชาชน 
(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 

๑. คดีอาญาที่อยู่ในอ านาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว ตาม
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว 

   

๒. ข้อพิพาททางแพ่ง 
๒.๑ ข้อพิพาทเก่ียวด้วยสิทธิ

แห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว 
หรือ กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

๒.๒ ข้อพิพาทเก่ียวกับท่ีดินที่
มิใช่ข้อพิพาทเก่ียวด้วยกรรมสิทธิ์    

๒.๓ ข้อพิพาทระหว่างทายาท
เกี่ยวกับทรัพย์มรดก    
๒.๔ ข้อพิพาทอ่ืนนอกจากข้อ ๒.๒ 
และข้อ ๒.๓ ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

 

 

 
ไม่เกิน ๕ แสนบาท 

๓. ข้อพิพาททางอาญา 
๓.๑ ความผิดอันยอมความได้ 

 

 
 

 
 

 
                                                           

๑๘ ส านักงานศาลยตุิธรรม, (๒๕๕๑) , หน้า ๑-๙. 
๑๙ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๑. 

ประเภทข้อพิพาทของการไกล่เกลี่ย 



๑๑ 

หน่วยงานที่ด าเนิน 
   การไกล่เกลี่ย 

 
ประเภทข้อพิพาท๑๙ 

หน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

พนักงานสอบสวน 
(ในชั้นการสอบสวน) 

ภาคประชาชน 
(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 

๓.๒  ความผิ ดลหุ โทษตาม
มาตรา ๓๙๐ ถึงมาตรา ๓๙๕ และ
ม า ต ร า  ๓ ๙ ๗  แ ห่ ง ป ร ะ ม ว ล
กฎหมายอาญา และความผิดลหุ
โทษอ่ืนที่ ไม่กระทบต่อส่วนรวม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   

๓.๓ ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงไม่เกิน ๓ ปี ตามมาตรา 
๒๙๔ วรรคหนึ่ ง  มาตรา๒๙๕ 
มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๙ วรรค
หนึ่ ง มาตรา ๓๐๐ และมาตรา 
๓๓๔ 

   



๑๒ 

ประเภทข้อพิพาทการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
 

ล าดับ ประเภทข้อพิพาท บทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติฯ  ค าอธิบาย (เพ่ิมเติม) หมายเหตุ 
๑ ข้อพิพาททางแพ่ง 

๑.๑ กรณีที่ไม่สามารถกระท าได้ 
 
สิทธิแห่งสภาพบุคคล 

 
สิทธิแห่งสภาพบุคคล หมายถึง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มอียู่ตามกฎหมาย 
ไม่ว่าในเรื่องสถานะหรือความสามารถของบุคคลนับแตเ่ริ่มสภาพบุคคลเมื่อคลอด
แล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ซึ่งเป็นสิทธิที่บัญญัตไิว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๑ ส่วนท่ี ๑ คือ บทบัญญัติว่า
ด้วยสภาพบุคคลตั้งแต่มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘ เช่น 
 - ร้องขอให้บุคคลวิกลจรติเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล 
 - ข้อพิพาทความเป็นผู้มีสญัชาติไทยหรือต่างด้าว 

 

สิทธิในครอบครัว สิทธิในครอบครอบครัว หมายถึง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีอยู่ในทาง
ครอบครัวเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ความสัมพันธ์ในทางครอบครัวหรือทรัพย์สิน การอุปการะเลี้ยงดูครอบครัว การหย่า 
การเรียกค่าทดแทนเมื่อศาลพิพากษาให้หย่า การเรียกค่าเลี้ยงชีพ บุตรบุญธรรม การ
รับรองบุตร เช่น 
     - เรียกค่าทดแทนจากหญิงอ่ืนหรือชายอื่นท่ีมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับภริยา
หรือสามีของตน 
     - ขอให้การสมรสเป็นโมฆะ 
     - พิพาทกันเกี่ยวกับทรัพย์และอ านาจปกครองบุตร 
     - เรียกร้องค่าอุปการะเลีย้งดรูะหว่างสามีภรรยาหรือบดิามารดากับบุตร 
     - ขอหย่าและแบ่งสินสมรส 
     - การรับผิดฐานะเป็นทายาทของผู้ตาย 

การขอให้คืนของหมั้นและ
สินสอด ไม่ว่าเป็นเรื่องผดิ
สัญญาหมั้นและเรียกค่า
ทดแทน ต่างเป็น
ความสัมพันธ์ก่อนเกดิเป็น
ครอบครัว มิใช่ข้อพพิาท
เกี่ยวกับสิทธิในครอบครัว 

กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินท่ัวไป และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ท่ีเป็นภูเขา 
ห้วย หนอง คลอง บึง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย 
“สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย 
“กรรมสิทธิ”์ หมายความว่า สิทธิท้ังปวงภายในบังคับแห่งกฎหมายที่เจ้าของทรัพย์สินมี
สิทธิใช้สอย และจ าหน่ายทรัพย์สินของตน และได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมี

 



๑๓ 

ล าดับ ประเภทข้อพิพาท บทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติฯ  ค าอธิบาย (เพ่ิมเติม) หมายเหตุ 
สิทธิติดตาม และเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยดึถือไว้ และมี
สิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
“การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยกฎหมาย” ดังนี้ 
 “การได้กรรมสิทธิ์โดยทางนิติกรรม” ได้แก่ ได้กรรมสิทธิ์โดยการซื้อขาย 
ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าซื้อ การบังคับจ านอง 
 “การรับมรดก” ได้แก่ โดยพินัยกรรม หรือ โดยธรรมตามกฎหมาย (ไม่ได้ท า
พินัยพรรม) 
 “การได้มาซึ่งที่งอกริมตลิ่ง” ที่ดินแปลงใดเกินที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกนั้นย่อม
เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น โดยหลักของที่งอกริมตลิ่งจะต้องเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ในกรณีที่ภายหลังเจ้าของได้อุทิศที่ดินส่วนที่ติด
งอกเป็นที่สาธารณะ ก็ไม่ถือว่าส่วนที่งอกขาดจากการเป็นผืนเดียวกัน 
 ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นเรื่องขอสอบเขตกับส านักงานที่ดินเพื่อท าการ
รังวัดและสอบเขตเนื้อที่ดินใหม่ตามความเป็นจริง 
 “การได้มาโดยการครอบครองปรปักษ”์ เป็นการครอบครองที่ดินซึ่งมีโฉนด
ที่ดินของบุคคลอื่นด้วยความสงบ เปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ติอต่อกันเป็นเวลา 
๑๐ ปี ผู้ครอบครองปรปักษ์ต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค าสั่งแสดงการได้ที่ดินมา
โดยการครอบครองปรปักษ์ และต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะใช้ยันกับ
บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนสิทธิไว้แล้วได้ 
(ส านักส่งเสริมงานตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๖๐, น. ๑๓๙-๑๕๕)  

๑.๒ กรณีที่สามารถกระท าได้ ข้อพิพาทเกี่ยวกับท่ีดินที่มิใช่ข้อพิพาท
เกี่ยวด้วยกรรมสิทธ์ิ 

“ข้อพิพาทเกี่ยวกับท่ีดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธ์ิ” หมายความว่า ข้อพิพาท
ที่มิใช่เป็นการโต้แย้งความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และไม่ใช่ส่งผลต่อการเปลี่ยนช่ือ
เจ้าของในเอกสารกรรมสิทธิ ์ตัวอย่างเช่น สัญญาขายฝาก สัญญาจ านอง 
 

 

ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับ
ทรัพย์มรดก 

ผู้ที่จะรับมรดกเรยีกว่า “ทายาท” มีอยู่ ๒ ประเภท ดังนี ้(ส านักส่งเสริมงานตุลาการ 
ส านักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๖๐, น. ๑๕๑-๑๕๒)  
 “ผู้รับพินัยกรรม” คือ บุคคลทีเ่จ้ามรดกท าพินัยกรรมระบไุว้ว่า จะยก
ทรัพย์ช้ินใดให้ผู้รับพินัยกรรม จะเป็นญาติหรือบุคคลอื่นกไ็ด้ ซึ่งมผีลให้ผู้ที่เจ้ามรดก
มิไดร้ะบุช่ือไว้ในพินัยกรรมไม่มสีิทธิรับมรดกเท่ากับถูกตัดโดยปริยาย พินัยกรรมนั้น
ต้องท าตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งมี ๕ แบบ 

 



๑๔ 

ล าดับ ประเภทข้อพิพาท บทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติฯ  ค าอธิบาย (เพ่ิมเติม) หมายเหตุ 
 ๑. พินัยกรรมธรรมดา ผู้ท าพินัยกรรมท าเป็นหนังสือ (เขียนหรือพิมพ์ก็ได้) 
และลงลายมือช่ือไวต้่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คนพร้อมกัน และพยานท้ังสองคนนั้น
ต้องลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือผู้ท าพินัยกรรมในขณะนั้น 
 ๒. พินัยกรรมที่ผู้ท าพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ ลงสถานท่ี 
วัน เดือน ปี และลงลายมือช่ือของผู้ท าพินัยกรรมไว้ พินัยกรรมแบบนี้ไม่จ าต้องมี
พยานรับรองลายมือช่ือของผู้ท าพินัยกรรมกไ็ด ้
 ๓. พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งข้อความทีต่นประสงค์
จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแกน่ายอ าเภอ ต่อหน้าพยานอีกอน่างน้อยสองคน
พร้อมกัน นายอ าเภอก็จะจดข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนัน้ลงไว้ อ่าน
ข้อความนั้นให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานฟัง เมื่อถูกตรงครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของ
ผู้ท าพินัยกรรม ให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานลงลายมือช่ือเป็นส าคญั แล้วนายอ าเภอ
จะลงลายมือช่ือไว้ท้านข้อความทีจ่ดแจ้งนั้น และประทับตราต าแหน่งไว้เป็นส าคญั 
การท าพินัยแบบน้ีจะท า ณ ท่ีว่าการอ าเภอ หรือจะร้องขอให้นายอ าเภอออกไปท า
นอกสถานท่ีก็ได ้
 ๔. พินัยกรรมลับ ผู้ท าพินัยกรรมเขียนข้อก าหนดของพินัยกรรม โดยไม่
ประสงค์จะให้ใครล่วงรู้ถึงข้อความในพินัยกรรมนั้น โดยลงลายมือช่ือในพินัยกรรม
ผลึกซองแล้วลงลายมือช่ือตามรอยผลึก แล้วน าไปแสดงต่อหน้านายอ าเภอและพยาน
อย่างน้อยสองคนให้ถ้อยค าว่าเป็นพินัยกรรมของตนเองให้นายอ าเภอและพยานท้ัง
สองคนทราบ นายอ าเภอจดถ้อยค าของผู้ท าพินัยกรรม และวัน เดือน ปี ท่ีผู้ท า
พินัยกรรมมาแสดงไว้บนซองนัน้แล้ว ให้ประทับตราต าแหน่งไว ้
 ๕. พินัยกรรมที่ท าด้วยวาจา เมื่อมพีฤติการณ์พิเศษซึ่งบุคคลไมส่ามารถท า
พินัยกรรมทั้ง ๔ แบบท่ีกลา่วมาข้างต้นได้ บุคคลนั้นอาจแสดงเจตนาข้อพินัยกรรม
ต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งอยู่พร้อมหน้ากันในขณะนั้น และพยานท้ังสองคน
ต้องไปแสดงตนต่อนายอ าเภอโดยมิชักช้า และแจ้งข้อความที่ผู้ท าพนิัยกรรมไดส้ั่ง
ด้วยวาจานั้น แจ้งวัน เดือน ปี สถานท่ีที่ท าพินัยกรรมและพฤติการณ์พิเศษน้ันไว้ 
นายอ าเภอจดข้อความที่พยานแจง้และให้พยานทั้งสองคนลงลายมือช่ือไว้ด้วย 
 “ทายาทโดยธรรม” คือ บุคคลทีเ่ป็นญาติและมสีิทธิรับมรดก เมื่อเจา้มรดก
มิได้ท าพินัยกรรมไว้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ได้แก ่
 ๑. ผูส้ืบสันดาน ได้แก่ บตุร หลาน เหลน 
 ๒. บิดามารดา 



๑๕ 

ล าดับ ประเภทข้อพิพาท บทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติฯ  ค าอธิบาย (เพ่ิมเติม) หมายเหตุ 
 ๓. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดยีวกัน 
 ๔. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 ๕. ปู่ ย่า ตา ยาย 
 ๖. ลุง ป้า น้า อา 
 นอกจากน้ัน คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นทายาทโดยธรรม มสีิทธิรับมรดก
เสมอ ถือเสมือนเป็นทายาทล าดับต้น แต่ถ้าหากผูต้ายไม่มีทายาท ไม่มีผู้ใดรับมรดก 
มรดกจะตกทอดแก่แผ่นดิน 

ข้อพิพาทท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสน
บาท หรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

ข้อพิพาทท่ีมีทุนทรัพย์ ได้แก่ ข้อพิพาทท่ีเกิดจากสญัญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ 
สัญญาเช่าซื้อ สญัญากู้ยมื สัญญาค้ าประกัน สญัญาจ านอง สัญญาจ าน า เป็นต้น 

 

๒ ข้อพิพาททางอาญา ความผิดอันยอมความได ้ ความผิดอันยอมความได้ หมายความว่า คดีความผิดทีผู่้เสียหายไดร้บัความเดือดร้อน
หรือเสยีหายโดยตรง (ความผดิต่อส่วนตัว) สังคมไมไ่ด้รับผลกระทบหรือเดือดร้อน
จากการกระท าผิดนั้นด้วย ดังน้ัน ผู้เสยีหายจึงมสีิทธ์ิเข้าด าเนินคดไีดเ้อง หรือมอบให้
รัฐด าเนินคดีแทนก็ได้ และมีสิทธ์ิยตุิคดีเมื่อใดก็ไดไ้ม่ว่าจะด้วยการถอนค าร้องทุกข์
ถอนฟ้อง หรือตกลงประนีประนอมยอมความกต็าม มดีังนี ้
๑. ความผิดเกี่ยวกับการค้า 
    ม.๒๗๒  เอาช่ือหรือยี่ห้อในทางการค้าของผู้อื่นมาใช้ 
๒. ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
    ม.๒๗๖  วรรคแรก ข่มขืนกระท าช าเราธรรมดา 
    ม.๒๗๘  กระท าอนาจาร(มิได้เกิดต่อหน้าธารก านลั, ไม่ได้รับอันตรายสาหสัหรือ
ถึงแก่ความตาย, ไม่เป็นการกระท าแก่ผู้สืบสันดาน ศิษยซ์ึ่งอยู่ในความดูแลหรือผู้อยู่
ในความปกครอง) 
    ม.๒๘๔  พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร 
๓. ความผิดเกี่ยวกับความสงบสขุของประชาชน 
    ม.๒๐๙  วรรคแรก ท าให้เสื่อมเสียเสรภีาพ 
๔. ความผิดต่อเสรีภาพ 
    ม.๓๑๐  วรรคแรก หน่วงเหนีย่วกักขังผู้อื่น 
    ม.๓๑๑  หน่วงเหนีย่วกักขังผู้อื่นโดยประมาท 
๕. ความผิดฐานเปิดเผยความลับ 
    ม.๓๒๒  เปดิเผยความลับในจดหมาย โทรเลข 

คดีความผิดอันยอมความได้
กฎหมายก าหนดให้เป็น
หน้าท่ีของผู้เสียหายที่
จะต้องรีบร้องทุกข์
กล่าวโทษภายในก าหนด ๓ 
เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่อง
ความผิดและรู้ตัวผู้กระท า
ความผิด มิฉะนั้นถือว่าคดี
ขาดอายุความ ไม่สามารถ
ด าเนินคดีแกผู่้กระท าผดิได ้

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ล าดับ ประเภทข้อพิพาท บทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติฯ  ค าอธิบาย (เพ่ิมเติม) หมายเหตุ 
    ม.๓๒๓  เปดิเผยความลับของผู้อื่นที่รู้มาโดยหน้าท่ี 
    ม.๓๒๔  เปดิเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร ์
๖. ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
    ม.๓๒๖  หมิ่นประมาทคนเป็น 
    ม.๓๒๗  หมิ่นประมาทคนตาย 
    ม.๓๒๘  หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 
๗. ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์* 
    ม.๓๓๔  ลักทรัพย์ธรรมดา 
    ม.๓๓๕  ลักทรัพย์ประกอบเหตุพิเศษ(เหตุฉกรรจ์) 
    ม.๓๓๖  วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์ตามธรรมดา 
๘. ความผิดฐานฉ้อโกง 
    ม.๓๔๑  ฉ้อโกงธรรมดา 
    ม.๓๔๒  ฉ้อโกงประกอบด้วยเหตุพิเศษ 
    ม.๓๔๔  หลอกลวงคนให้ไปท างาน 
    ม.๓๔๕  สั่งซื้ออาหารหรือเข้าอยู่ในโรงแรมโดยไม่มเีงิน 
    ม.๓๔๖  ชักจูงให้เด็กเบาปัญญาขายของโดยเสียเปรียบ 
    ม.๓๔๗  ฉ้อโกงในเรื่องประกันวินาศภัย 
๙. ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ 
    ม.๓๔๙  ฉ้อโกงเจา้หนี้จ าน า 
    ม.๓๕๐  ฉ้อโกงเจา้หนี้ธรรมดา 
๑๐. ความผิดฐานยักยอก 
      ม.๓๕๒  ยักยอกทรัพย์ธรรมดา 
      ม.๓๕๓  ยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จดัการทรัพย์แทนเขา 
      ม.๓๕๔  ยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จดัการทรัพย์ตามค าสั่งศาล 
      ม.๓๕๕  ยักยอกทรัพยเ์ก็บตก 
๑๑. ความผิดฐานรับของโจร* 
      ม.๓๕๗  รับของโจร 
๑๒. ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ 
      ม.๓๕๘  ท าให้เสยีทรัพย์ตามธรรมดา 
      ม.๓๕๙  ท าให้เสยีทรัพย์ชนดิพิเศษ 
      ม.๓๖๐  ท าให้เสยีทรัพย์ที่มไีว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

ล าดับ ประเภทข้อพิพาท บทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติฯ  ค าอธิบาย (เพ่ิมเติม) หมายเหตุ 
๑๓. ความผิดฐานบุกรุก 
      ม.๓๖๒  บุกรุกตามธรรมดา 
      ม.๓๖๓  บุกรุกโดยย้ายเครื่องหมายอสังหารมิทรัพย ์
      ม.๓๖๔  เข้าไปซ่อนตัวในอาคารคนอ่ืน 
 
*ความผิดอาญาที่กฎหมายให้เป็นความผิดทีย่อมความกันได้เมื่อผู้เสยีหายและ
ผู้ต้องหาเป็นญาติกันตามมาตรา ๗๑  ความผิดตามที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๓๓๔ ถึง
มาตรา ๓๓๖ วรรคแรก และมาตรา ๓๔๑ ถึงมาตรา ๓๖๔ นั้น ถ้าเปน็การกระท าท่ี
สามีกระท าต่อภริยาหรือภรยิากระท าต่อสามี ผู้กระท าไม่ต้องรบัโทษความผิดดังระบุ
มานี้ ถ้าเป็นการกระท าท่ีผู้บุพการกีระท าต่อผูส้ืบสันดาน ผูส้ืบสันดานกระท าต่อผู้
บุพการี หรือพี่หรือน้องร่วมบดิามารดาเดียวกัน กระท าต่อกัน แม้กฎหมายมิได้
บัญญัติใหเ้ป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็น ความผดิอันยอมความได้ 

 
 
 
 
 

 

ความผิดลหโุทษ มาตรา ๓๙๐ มาตรา 
๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ 
มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และ
มาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา 

หมายความว่า ความผดิที่มีโทษเลก็น้อยซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไมเ่กินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน และด้วยเหตเุป็น
ความผิดมีอัตราโทษเล็กน้อย จึงมกีระบวนพิจารณาพิเศษ ได้แก่ ความผิดลหุโทษแม้
กระท าโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแตต่ามบทบญัญัตคิวามผดินั้น จะมีความ
บัญญัติใหเ้ห็นเป็นอย่างอ่ืน ส่วนผูพ้ยายามกับผู้สนับสนุนกระท าความผิดลหุโทษ แม้
มีความผดิก็ไม่ต้องรับโทษ 

คดีความผิดลหุโทษ
กฎหมายก าหนดว่าถ้ามไิด้
ฟ้องและไดต้ัวผู้กระท า
ความผิดมายังศาลภายใน
ก าหนด ๑ ปีนับแต่วัน
กระท าความผิด มิฉะนั้นถือ
ว่าคดีขาดอายุความ 

ความผิดลหโุทษอ่ืนท่ีไม่กระทบต่อ
ส่วนร่วมตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

พิจารณาจากหลักการกระท าความผิดทีผ่ลกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นการส่วนตัว 
และเป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งเป็นกรณทีี่กฎหมายบญัญัติใหผู้้เสียหายมีสทิธิยุติคดีได้เอง 

 

 
 



๑๘ 

 
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ วิธีการจัดการความขัดแย้งที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ยุติข้อพิพาท  

ให้ได้ทางออกที่คู่กรณีพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดยมีล าดับขั้นตอนด าเนินการไกล่เกลี่ย ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยควรต้อง
ปฏิบัติและแนะน าชี้บอกคู่กรณีให้ด าเนินการตาม ซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยทั่วไปมีล าดับขั้นตอนปฏิบัติเป็นหลักการ
อยู่ แล้ ว  ปั จจุบันแนวทางดั งกล่ าวมีสถานะ เป็นกระบวนการระงับข้ อ พิพาททาง เลื อกที่ มี จุ ด เ ด่ น  
ในแง่ประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้คู่พิพาทบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันแทนการสู้คดีเพ่ือหาผู้แพ้ผู้ชนะและการช่วย
แบ่งเบาภาระคดีจากศาล 

กระบวนการไกล่เกลี่ย อาจแบ่งออกได้เป็น ๕ ช่วงตอน ดังนี้๒๐ 
๑. เตรียมการไกล่เกลี่ย เป็นช่วงตอนที่ผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) ต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความ

ขัดแย้ง แล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาว่าความขัดแย้งนั้นจะรับเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยได้หรือไม่ ถ้ารับได้ 
จะออกแบบการไกล่เกลี่ยและก าหนดแผนงานการไกล่เกลี่ย โดยก าหนดขั้นตอนและวิธีการว่าจะไกล่เกลี่ยอย่างไร 
รวมทั้งต้องจัดการทางกายภาพ คือ จัดสถานที่ไกล่เกลี่ยด้วย 

๒. เปิดประชุมไกล่เกลี่ย เป็นช่วงตอนการประชุมไกล่เกลี่ยร่วมกันนัดแรก ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยต้องกล่าว
เปิดประชุม โดยแนะน าให้ทุกคนในที่ประชุมได้รู้จักกัน อธิบายกระบวนการไกล่เกลี่ย บทบาทผู้ไกล่เกลี่ย สิ่งที่
คู่กรณีควรปฏิบัติ และก าหนดกฎเกณฑ์พ้ืนฐานการไกล่เกลี่ยร่วมกัน รวมทั้งกล่าวน าคู่กรณีเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาด้วย 

อนึ่ง การไกล่เกลี่ยบางเรื่องอาจต้องเริ่มต้นด้วยการแยกประชุมไกล่เกลี่ยก่อน ซึ่งเป็นการประชุมไกล่เกลี่ย
ฝ่ายเดียว ผู้ไกล่เกลี่ยก็คงต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การเปิดประชุมไกล่เกลี่ยร่วมกันดังกล่าวข้างต้น 
แต่จะต้องน าเอามาปรับใช้ให้เหมาะสม 

๓. รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก เป็นช่วงตอนที่ผู้ไกล่เกลี่ยขอให้คู่กรณีกล่าวเปิดการเจรจา 
โดยให้กล่าวในหัวข้อต่อไปนี้ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร มีที่มาหรือเบื้องหลังอย่างไร ผลของปัญหาที่กระทบถึง
ตนความวิตกกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น เคยพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใดแล้วบ้าง มีข้อเสนอเป็นทางเลือกในการ
ยุติข้อพิพาท หรือมีข้อเสนอในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายอย่างไรบ้าง ต่อจากนั้นจึงร่วมกันก าหนดประเด็นการ
เจรจารวมทั้งให้คู่กรณีเสนอทางเลือกทางออก และจัดล าดับว่าจะหยิบยกทางเลือกทางออกใดขึ้นมาพิจารณา
ก่อนหลังกันอย่างไร แล้วน าคู่กรณีเข้าสู่การเจรจาในแต่ละประเด็นนั้น 

๔. แก้ปัญหาและหาทางออก เป็นช่วงตอนที่ผู้ไกล่เกลี่ยหยิบยกเอาประเด็นและทางเลือกในแต่ละ
ประเด็นขึ้นมาประเมินหาทางออกทีละเรื่องตามล าดับ โดยขอให้คู่กรณีเน้นเจรจาที่ผลประโยชน์ ไม่ใช่จุดยืน 
(Interest based Negotiation) ซึ่งขั้นตอนนี้อาจมีการแยกประชุมไกล่เกลี่ย หรือผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้เสนอทางเลือก
ทางออกให้คู่กรณีพิจารณาก็ได้ 

๕. ปิดประชุมไกล่เกลี่ย ช่วงตอนนี้มี ๒ กรณี คือ กรณีตกลงกันไม่ได้ ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยคงมีหน้าที่กล่าว
ปิดประชุม และกรณีตกลงกันได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะจัดให้คู่กรณีท าบันทึกข้อตกลง แล้วตรวจสอบข้อตกลงและให้ลง
ลายมือชื่อ หลักจากนั้นจึงกล่าวแสดงความยินดีแลละปิดประชุม 

กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นวิธีด าเนินการไกล่เกลี่ยที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ยุติความขัดแย้งให้ได้ทางออก
ที่คู่กรณีพึงพอใจที่คู่กรณีพึงพอใจ (Win-Win) โดยมีล าดับขั้นตอนที่ผู้ไกล่เกลี่ยพึงปฏิบัติ เพ่ือให้การเจรจาของ
คู่กรณีบรรลุเป้าหมาย แต่กระบวนการไกล่เกลี่ยก็เป็นหลักการที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ โดยผู้ไกล่เกลี่ยต้องวิเคราะห์
ความขัดแย้ง แล้วน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบกระบวนการไกล่เกลี่ย ด้วยการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความ
ขัดแย้งและตัวคู่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้การเจรจามีประสิทธิภาพและคู่กรณีมีโอกาสตกลงกันได้มากขึ้นนั่นเอง 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

                                                           
๒๐ โชติช่วง ทัพวงศ์, คู่มือนักเจรจาไกล่เกลีย่, โดย ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (กรุงเทพ : 

ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๘), หน้า ๒๐๖-๒๐๘. 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 



๑๙ 

๑. การยื่นค าร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท๒๑ 
 คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(กสร. ๑) ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในพ้ืนที่ และให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสอบถามความสมัครใจของ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทีจ่ะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ งไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ศูนย์ไกล่ เกลี่ย  
ภาคประชาชนจ าหน่ายค าร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น และแจ้งให้คู่กรณีผู้ยื่นค าร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ 

 ในกรณีที่มีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาท ให้สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีท่ีสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 

๒. การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย๒๒ 
๒.๑ การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยโดยคู่กรณี 
 คู่กรณีตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนหนึ่งหรือหลายคนจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย  

ภาคประชาชนจัดท าไว้ (เบื้องต้นให้ใช้บัญชีจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน 
ระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง) 

๒.๒ การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน 
 หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยได้ คู่กรณีอาจให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน

แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนจัดท าไว้ (เบื้องต้นให้ใช้บัญชีจากผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน ระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง) 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้ง 

๓. การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนต้องชี้แจงให้คู่กรณีทราบถึงเกี่ยวกับกระบวนการและผลทาง

กฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ย๒๓ 
 ๓.๑ ผู้ไกล่เกลี่ยทักทายผู้เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ย ชวนพูดคุยเรื่องอ่ืนก่อนเพ่ือสร้างบรรยากาศ 

ต่อจากนั้น จึงเป็นการน าเข้าสู่กระบวนการที่เป็นทางการมากขึ้น คือ การท าให้ทุกคนที่มาร่วมการเจรจาได้รู้จักกัน
ด้วยการแนะน าตัว ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้๒๔ 

  (๑) ผู้ไกล่เกลี่ยแนะน าตัวเอง ผู้ไกล่เกลี่ยจะแนะน าตัวเองด้วยการบอก ชื่อ นามสกุล ก่อน 
แล้วตามด้วยอาชีพ ต่อจากนั้นจึงกล่าวถึงคุณวุฒิด้านการไกล่เกลี่ย ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ย และประสบการณ์การ
ไกล่เกลี่ย เช่น ได้ผ่านการเรียนรู้หรือฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยจากที่ใด และมีประสบการณ์การไกล่เกลี่ยมานานกี่ปี 
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและเปิดเผยความเป็นอิสระของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ ท้ายที่สุดจึงกล่าวถึงเหตุที่มาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยกรณีนี้ เช่น เป็นหน้าที่
ประจ า หรือได้รับมอบหมายจากใคร เป็นต้น แล้วจึงขอให้คู่กรณีแนะน าตัว โดยเริ่มต้นจากฝ่ายใดก็ได้ 

  (๒) คู่กรณีแนะน าตัว คู่กรณีจะแนะน าตัวด้วยการกล่าวถึง ชื่อ นามสกุล ความเกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีไกล่เกลี่ย และเหตุผลที่มาร่วมไกล่เกลี่ยซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยอาจต้องตั้งค าถามให้ตอบ 

                                                           
๒๑ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๑. 
๒๒ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๒. 
๒๓ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๒ วรรคสอง. 
๒๔ โชติช่วง ทัพวงศ์, คู่มือนักเจรจาไกล่เกลีย่, โดย ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (กรุงเทพ : 

ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๘), หน้า ๒๘๕-๒๘๖. 



๒๐ 

  (๓) ผู้เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยแนะน าตัว ผู้เข้าร่วมการประชุมไกล่เกลี่ยซึ่งมากับคู่กรณีและ
เข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น ทนาย หรือ ญาติพ่ีน้อง ก็ต้องแนะน าตัวเองเช่นกัน เพราะผู้เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ย
อาจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เปิดประเด็น หรืออาจเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจเสียด้วยซ้ า ดังนั้น ผู้ไกล่เกลี่ย
จึงควรขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมไกล่เกลี่ยแนะน าตัวโดยกล่าวถึง ชื่อ นามสกุล อาชีพ ความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไกล่เกลี่ย
หรือคู่กรณี และเหตุผลที่มาร่วมไกล่เกลี่ย เป็นต้น 

 ๓.๒ ผู้ไกล่เกลี่ยอธิบายกระบวนการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเข้าใจ เช่น 
  (๑) คู่กรณีต้องสมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท๒๕ และเต็มใจที่จะเข้ามาใช้

กระบวนการนี้ ไม่ว่าการไกล่เกลี่ยจะได้ด าเนินการไปแล้วถึงขั้นตอนใด หากคู่กรณีไม่สมัครใจให้ไกล่เกลี่ย คู่กรณี มี
สิทธิถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยท าเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้ไกล่เกลี่ยได้๒๖ หรือผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์และให้ยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท๒๗ 

  (๒) การไกล่เกลี่ยเป็นความลับ๒๘ ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เกิดขึ้นระหว่างการไกล่เกลี่ย เป็นสิ่งที่ต้องเก็บเป็นความลับ
จะเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกไม่ได้ เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

  (๓) รูปแบบการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท๒๙ เช่น 
   การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกัน ผู้ไกล่เกลี่ยต้องด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย 
   การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแยกกัน ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทในบางสถานการณ์ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลับหลังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้ 
แต่ผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งถึงการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นให้คู่กรณีฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย 

   ในระหว่างการด าเนินการไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยอาจอนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษา
ของคู่กรณีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยก็ได้ 

  (๔) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันกันได้โดยอิสระ๓๐ 
  (๕) กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา หากคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณา

คดีของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้ว ให้ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนรายงาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบ เพ่ือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้แจ้งให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือศาล แล้วแต่กรณีทราบ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลอาจรอการสอบสวน การสั่งคดี 
การพิจารณาคดีหรือการพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี ไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้๓๑ 

  (๖) กรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงโดยไม่เป็นผล หากปรากฎว่าอายุความครบ
ก าหนดไปแล้วในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจะครบก าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทสิ้นสุดลง ให้อายุความขยายออกไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยจ้อพิพาทสิ้นสุดลง 

 ๓.๓ ผู้ไกล่เกลี่ยอธิบายบทบาทหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย เช่น 

                                                           
๒๕ รา่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๑ วรรคสอง. 
๒๖ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๗. 
๒๗ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๓๑ (๓). 
๒๘ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๑๒ (๖). 
๒๙ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๖. 
๓๐ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๘. 
๓๑ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง. 



๒๑ 

  (๑) ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ก าหนดแนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท๓๒ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจ
ตกลงกับคู่กรณีเพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลาและแผนการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและให้แล้วเสร็จโดยเร็ว๓๓ 

  (๒) ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก และเสนอแนะคู่กรณีในการหา
แนวทางยุติข้อพิพาท๓๔ 

  (๓) ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทความประสงค์ของคู่กรณีที่จะ
ระงับข้อพิพาท และข้อเท็จจริงอ่ืนที่เกี่ยวข้อกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว และให้ผู้ไกล่เกลี่ยอธิบายให้คู่กรณี
เข้าใจซึ่งกันและกันหรือผ่อนปรนเข้าหากันอันน าไปสู่การตกลงระงับข้อพิพาทกันได้๓๕ 

  (๔) ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง๓๖ ยึดปฏิบัติตาม
จริยธรรม และต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของตนใน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบโดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดในเรื่อง ดังต่อไปนี้๓๗ 

(๔.๑) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส 
(๔.๒) เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้

เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(๔.๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
(๔.๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง 
ทั้งนี้ หากผู้ไกล่เกลี่ยเห็นเองว่าตนหรือคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคัดค้านมีกรณีดังกล่าว 

ให้ผู้ไกล่เกลี่ยผู้นั้นหยุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ก่อน และแจ้งให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ 
เพ่ือที่หัวหน้าหน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวจะได้มีค าสั่งต่อไป๓๘ 
   (๕) ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่จัดท าข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท๓๙ 

 ๓.๔ ผู้ไกล่เกลี่ยอธิบายสิ่งที่คู่กรณีควรปฏิบัติ 
  (๑)  คู่กรณีอาจถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ยได้ กรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยถูกคู่กรณีตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ยที่มี
สภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นอิสระได้ หากมีกรณีดังกล่าวผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนได้  
ในกรณีท่ีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน การตั้งข้อรังเกียจต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่กรณีทุกคนในฝ่ายนั้น๔๐ 
  (๒)  คู่กรณีอาจถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ยได้ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้๔๑ 

(๒.๑) กระท าการฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
(๒.๒) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
(๒.๓) ขาดจริยธรรม 
(๒.๔) ถูกตั้งข้อรังเกียจ 

                                                           
๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๑๑ (๑). 
๓๓ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง. 
๓๔ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๑๑ (๒). 
๓๕ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๕ วรรคสอง. 
๓๖ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๑๑ (๓). 
๓๗ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๓. 
๓๘ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง. 
๓๙ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๑๑ (๔). 
๔๐ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๔. 
๔๑ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๕. 



๒๒ 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยถูกถอดถอนหรือความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงในระหว่างการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีอาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นต่อไปโดยอาจ
ใช้เอกสารของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด าเนินการมาแล้วได้ตามที่คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยคน ใหม่
เห็นสมควร๔๒ 

๔. การแจ้งผลการไกล่เกลี่ย (กรณีข้อพิพาททางอาญา)๔๓ 
 เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาสิ้นสุดลงแล้ว ให้ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค

ประชาชนรายงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบ เพ่ือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้แจ้งให้พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลทราบต่อไป ในกรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาททางอาญากันได้ให้ส่งส าเนา
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปด้วย 

 ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่เป็นผล ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ
ศาล สอบสวน สั่งคดี หรือพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป 

๕. การท าข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
เมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ให้ผู้ไกล่เกลี่ยจัดท าบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท (แบบ กสร. ๒) นั้น

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อไว้ จ านวน ๓ ฉบับ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงระงับ 
ข้อพิพาท อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้๔๔ 

(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของคู่กรณี 
(๒) ข้อพิพาทตามกฎหมาย 
(๓) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๔) สาระส าคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น การชดใช้เยียวยาความ

เสียหาย เงื่อนไขคู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการหรือข้อตกลงไม่ติดใจที่จะรับการชดใช้
เยียวยาความเสียหาย 

โดยที่ข้อตกลงต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน๔๕ 

 เมื่อท าบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทเรียบร้อยแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่าผู้ไกล่เกลี่ยมิได้
เปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบโดยเฉพาะที่เก่ียวพันกับคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส 
(๒) เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน

สามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
(๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง 

 หรือการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บันทึกข้อตกลงนั้นไม่เสียไป แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิ
คู่กรณีในการพิสูจน์เพื่อให้ศาลมีค าสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงดังกล่าว๔๖ 

๖. การรับรองข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
                                                           

๔๒ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๘. 
๔๓ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม. 
๔๔ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๓๐. 
๔๕ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๘. 
๔๖ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๒๔. 



๒๓ 

 ถ้าการด าเนินการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  
ได้ด ำเนินกำรถูกต้องตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ให้พนักงำนคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภำพหรือเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท ด ำเนินกำรจัดส่งส ำเนำบันทึกข้อตกลงระงับ 
ข้อพิพำท (กสร. ๒) จ ำนวน ๑ ฉบับ มำที่ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพภำค เพ่ือพิจำรณำรับรองบันทึก
ข้อตกลง (กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นเป็นไปเพื่อเตรียมควำมพร้อมในระหว่ำงที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพำทยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย) 

 
 
๗. ผลของข้อตกลงระงับข้อพิพาท 

๗.๑ กรณีปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
 หากคู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีสิทธิฟ้องคดี

แพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับไป๔๗ 
๗.๒ กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
 กรณีข้อตกลงระงับข้อพิพาททางแพ่ง 
 เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทแล้ว แต่

คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องอาจยื่นค าร้องขอต่อศาล
ยุติธรรมที่มีการท าข้อตกลงระงับข้อพิพาทในเขตศาลนั้น หรือศาลยุติธรรมที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ใน
เขตศาล หรือศาลยุติธรรมที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยนั้น เพ่ือให้บังคับตาม
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ และให้เสียค่าขึ้นศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในอัตราเดียวกับค า
ร้องขอให้ศาลบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศ 

 การร้องขอต่อศาลเพ่ือให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทต้องกระท าภายในสามปีนับแต่
วันที่อาจบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ ถ้าไม่ได้ร้องขอภายในก าหนดดังกล่าว ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทนั้นเป็นอันระงับไป๔๘ 

 ให้ศาลมีค าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท เว้นแต่ความปรากฎแก่ศาลหรือคู่กรณีซึ่ง
ถูกบังคับตามข้อตกลงนั้นพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า๔๙ 

(๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถที่จะเข้าท าข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
(๒) มูลเหตุแห่งข้อพิพาทหรือข้อตกลงระงับข้อพิพาทมีลักษณะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย

กฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๓) ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกิดจากกลฉ้อฉล บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระท าการโดยมิชอบด้วย

ประการใด ๆ 
(๔) มีเหตุเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยที่มีผลต่อการบันทึกข้อตกลงอย่างมีนัยส าคัญ 
ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งศาลตามวรรคสาม เว้นแต่ 
(๑) ศาลมีค าสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
(๒) ศาลมีค าสั่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
(๓) ศาลมีค าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดยฝ่าฝืนวรรคสาม 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
กรณีข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญา 

                                                           
๔๗ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง. 
๔๘ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๓๒. 
๔๙ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๓๓. 



๒๔ 

 เมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่ง ใหคู้่กรณีอีกฝ่าย
หนึ่งเรียกร้องอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลยุติธรรมที่มีการท าข้อตกลงระงับข้อพิพาทในเขตศาลนั้น หรือศาลยุติธรรมที่
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือศาลยุติธรรมที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้มี
การไกล่เกลี่ยนั้น เพ่ือให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ และให้เสียค่าขึ้นศาลตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งในอัตราเดียวกับค าร้องขอให้ศาลบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศ 

 การร้องขอต่อศาลเพ่ือให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทต้องกระท าภายในสามปีนับแต่
วันที่อาจบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ ถ้าไม่ได้ร้องขอภายในก าหนดดังกล่าว ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทนั้นเป็นอันระงับไป๕๐ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งไม่บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท หากปรากฏว่าอายุความครบ
ก าหนดไปแล้วในระหว่างรอศาลมีค าสั่งหรือจะครบก าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งของศาลถึงที่สุด ให้
อายุความขยายออกไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งของศาลถึงท่ีสุด 
  

                                                           
๕๐ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....., มาตรา ๓๗. 



๒๕ 

แผนผังขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
 

 
 



๒๖ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ประชาชนยื่นค าร้องขอไกล่เกลีย่ขอ้
พิพาทประเภทคดีแพ่ง/อาญา ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ไกล่เกลี่ยได ้

๑. แบบค าร้องขอไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท (กสร. ๑) 
๒. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
(ถ้ามี) 

คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อ
พิจำรณำค ำร้องขอไกล่เกลี่ยว่ำมีควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ และพิจำรณำ 
ข้อกฎหมำยของประเภทคดีแพ่งและอำญำ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำย
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค
ประชาชน 

๑. แบบค าร้องขอไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท (กสร. ๑) 
๒. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
(ถ้ามี) 

- คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ 
- พนักงำนคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีำพ / เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การไกล่เกลีย่ระงับข้อพิพาท 
(ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ สอบถาม
ความสมคัรใจของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่
จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังนี ้
๑.  ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไมส่มัครใจเข้า
สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ศูนย์
ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนจ าหน่ายค าร้อง
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทน้ัน และแจ้งใหคู้่กรณี
ผู้ยื่นค าร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ 
๒. ในกรณีที่มคีู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย 
และคู่กรณฝี่ายหนึ่งฝา่ยใดไม่สมัครใจเข้า
ร่วมการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท ให้สามารถ
ด าเนินการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทระหว่าง

๑. หนังสือสอบถามตอบ
รับเข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
๒. หนังสือแจ้งผลการตอบ
รับเข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

- คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ 
- พนักงำนคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีำพ / เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การไกล่เกลีย่ระงับข้อพิพาท 
(ถ้ามี) 
 

ประชาชนยื่นค าร้องขอไกล่เกลีย่ขอ้พิพาท 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

ไกล่เกลี่ยไมไ่ด ้
ตาม พ.ร.บ.ฯ 

ไกล่เกลี่ยได ้
ตาม พ.ร.บ.ฯ 

 สอบถามคู่กรณ ี

สมัครใจ ไม่สมัครใจ 

ส่งต่อหน่วยงานอ่ืน 

จ าหน่ายค าร้อง 



๒๗ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

คู่กรณีทีส่มัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีผู้ไกล่เกลี่ยประจ ำศูนย์ไกล่เกลี่ยภำค
ประชำชน (เบื้องต้นให้ใช้บัญชีจำกผู้ผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตรกำรไกล่เกลี่ยและระงับ 
ข้อพิพำทในชุมชน ระดับต้น ระดับกลำง 
หรือระดับสูง) ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยภำค
ประชำชนด ำเนินกำรให้คู่กรณีแต่งตั้ง 
ผู้ไกล่เกลี่ย ดังนี้ 
๑. คู่กรณีตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนหนึ่ง
หรือหลำยคนจำกบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยที่ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยภำคประชำชนจัดท ำไว้  
๒. หำกคู่กรณีไม่สำมำรถตกลงแต่งตั้ง 
ผู้ไกล่เกลี่ยได้ คู่กรณีอำจให้ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ภำคประชำชนแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจำกบัญชี
ผู้ไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยภำคประชำชน
จัดท ำไว้ 
ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องได้รับ
ควำมยินยอมจำกผู้ที่จะได้รับกำรแต่งตั้ง 

 - คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ 
- พนักงำนคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีำพ / เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การไกล่เกลีย่ระงับข้อพิพาท 
(ถ้ามี) 

 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรศูนยฯ์ เชิญให้พนักงำน
คุ้มครองสิทธิและเสรภีำพ / เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการไกลเ่กลีย่ระงับข้อพิพาท 
(ถ้ามี) ด ำเนินกำรขออนุมัติการจัด
กระบวนการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทตอ่
หัวหน้ำส่วนรำชกำร และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนนิกำรจัดกระบวนกำรไกลเ่กลี่ยข้อพิพำท 

๑. หนังสือขออนุมัติจดั
ประชุม 
๒. สญัญายมืเงิน 
๓. หนังสือเชิญเข้าร่วม
กระบวนการไกลเ่กลี่ย (ผู้
ไกล่เกลี่ย, คู่กรณี) 

พนักงำนคุม้ครองสิทธิและ
เสรภีำพ / เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การไกล่เกลีย่ระงับข้อพิพาท 
(ถ้ามี) 

 
 
 

๑. บทบาทหน้าท่ีผูไ้กล่เกลี่ย 
     ๑.๑ ผู้ไกล่เกลี่ยทักทายผูเ้ข้ารว่ม
ประชุมไกล่เกลี่ย ชวนพูดคุยเรื่องอื่น

๑. แบบค าร้องขอไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท (กสร. ๑) 

- ผู้ไกลเ่กลี่ย 
- พนักงำนคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีำพ / เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

 
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 

จากบัญชีผูไ้กล่เกลี่ย 

คู่กรณีแต่งตั้ง 
ศูนย์ไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทฯ 

แต่งตั้ง 

การด าเนินการไกล่เกลี่ย 

ขออนุมัติการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 



๒๘ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศ ต่อจากนั้น 
จึงเป็นการน าเข้าสู่กระบวนการที่เป็น
ทางการมากข้ึน คือ การท าให้ทุกคนท่ี
มาร่วมการเจรจาได้รู้จักกันด้วยการ
แนะน าตัว ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้  
           (๑) ผู้ไกล่เกลีย่แนะน าตวัเอง 
ผู้ไกล่เกลีย่จะแนะน าตัวเองด้วยการบอก 
ช่ือ นามสกุล ก่อน แล้วตามด้วยอาชีพ 
ต่อจากนั้นจึงกล่าวถึงคุณวุฒิด้านการ
ไกล่เกลี่ย ความรู้เรื่องการไกล่เกลีย่ และ
ประสบการณ์การไกลเ่กลี่ย เช่น ได้ผ่าน
การเรยีนรู้หรือฝึกอบรมการไกล่เกลี่ย
จากท่ีใด และมีประสบการณ์การไกล่
เกลี่ยมานานก่ีปี ท้ายที่สุดจึงกล่าวถึงเหตุ
ที่มาท าหน้าท่ีไกลเ่กลีย่กรณีนี้ เช่น เป็น
หน้าท่ีประจ า หรือไดร้ับมอบหมายจาก
ใคร เป็นต้น แล้วจึงขอให้คู่กรณีแนะน า
ตัว โดยเริ่มต้นจากฝ่ายใดก็ได ้
            (๒) คู่กรณีแนะน าตัว คูก่รณี
จะแนะน าตัวด้วยการกล่าวถึง ช่ือ 
นามสกลุ ความเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีไกล่
เกลี่ย และเหตุผลที่มาร่วมไกล่เกลีย่ซึ่ง 
ผู้ไกล่เกลีย่อาจต้องตั้งค าถามใหต้อบ 
            (๓) ผู้เข้าร่วมประชุมไกล่เกลีย่
แนะน าตัว ผู้เข้าร่วมการประชุมไกล่
เกลี่ยซึ่งมากับคู่กรณีและเข้าร่วมการ
เจรจาไกลเ่กลี่ย เช่น ทนาย หรือ ญาติพี่
น้อง ก็ต้องแนะน าตัวเองเช่นกัน เพราะ
ผู้เข้าร่วมประชุมไกลเ่กลีย่อาจมสี่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น เปิดประเด็น 
หรืออาจเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจเสยีด้วย

๒. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
(ถ้ามี) 
๓. ใบลงทะเบียนการ
ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

การไกล่เกลีย่ระงับข้อพิพาท 
(ถ้ามี) 

ข้อพิพาททางอาญา 
แจ้ง พงส. อัยการ ศาล แล้วแต่กรณ ี



๒๙ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ้ า ดังน้ัน ผู้ไกล่เกลีย่จึงควรขอให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมไกล่เกลี่ยแนะน าตัว
โดยกลา่วถึง ช่ือ นามสกุล อาชีพ ความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีไกล่เกลี่ยหรือคูก่รณี 
และเหตุผลที่มาร่วมไกล่เกลี่ย เป็นต้น 
    ๑.๒ ผู้ไกล่เกลี่ยอธิบายกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณเีข้าใจ เช่น 
          (๑) คู่กรณีต้องสมัครใจเขา้สู่
กระบวนการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท  และ
เต็มใจท่ีจะเข้ามาใช้กระบวนการนี ้ไม่ว่า
การไกล่เกลีย่จะได้ด าเนินการไปแล้วถึง
ขั้นตอนใด หากคู่กรณีไมส่มัครใจให้ 
ไกล่เกลี่ย คู่กรณีมสีิทธิถอนตัวจากการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยท าเป็นหนังสือ
แจ้งต่อผู้ไกล่เกลี่ยได้  หรือผูไ้กลเ่กลี่ย
เห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปจะไม่
เป็นประโยชน์และใหยุ้ติการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 
          (๒) การไกล่เกลีย่เป็นความลับ  
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท ไม่ว่าจะด้วย
วาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการไกลเ่กลี่ย เป็นสิ่งท่ีต้องเก็บ
เป็นความลบัจะเปดิเผยข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกไม่ได้ 
เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
           (๓) รูปแบบการด าเนินการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท  เช่น 



๓๐ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 การด าเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทร่วมกัน ผู้ไกลเ่กลีย่ต้อง
ด าเนินการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทต่อหน้า
คู่กรณีทุกฝ่าย 
                 การด าเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทแยกกัน ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าเพื่อ
ประโยชน์ในการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทใน
บางสถานการณ์ ผูไ้กล่เกลี่ยอาจ 
ด าเนินการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทลับหลัง
คู่กรณฝี่ายหนึ่งฝ่ายใดกไ็ด ้
แต่ผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งถึงการด าเนนิการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทน้ันให้คู่กรณีฝ่ายที่
มิไดเ้ข้าร่วมทราบด้วย 
                 ในระหว่างการด าเนนิการ
ไกล่เกลี่ย ผูไ้กล่เกลีย่อาจอนุญาตให้
ทนายความหรือท่ีปรึกษาของคู่กรณีหรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทด้วยก็ได ้
      ๑.๓ กรณีการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท
ทางอาญา หากคดีอยู่ในระหว่างการ
สอบสวนหรือพิจารณาคดีของพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้ว 
ให้ผู้ไกล่เกลีย่ของศูนย์ไกลเ่กลีย่ภาค
ประชาชนรายงานกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพทราบ เพื่อกรมคุ้มครองสทิธิ
และเสรภีาพจะได้แจ้งให้พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล 
แล้วแต่กรณีทราบ พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือศาลอาจรอการ
สอบสวน การสั่งคด ี



๓๑ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาคดหีรือการพิพากษาคดี 
แล้วแต่กรณี ไว้ก่อนจนกว่าจะรูผ้ลการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้  
      ๑.๔ ผู้ไกล่เกลีย่มีหน้าท่ีก าหนด
แนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจตกลงกับคูก่รณี
เพื่อก าหนดกรอบระยะเวลาและ
แผนการด าเนินการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท 
ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องและให้แลว้
เสร็จโดยเร็ว 
     ๑.๕ ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าท่ีช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวก และเสนอแนะ
คู่กรณีในการหาแนวทางยุติข้อพิพาท 
     ๑.๖ ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าท่ีสอบถาม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทความ
ประสงค์ของคู่กรณีที่จะระงับข้อพิพาท 
และขอ้เท็จจริงอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อกับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว และให้ผูไ้กลเ่กลี่ย
อธิบายให้คู่กรณเีข้าใจซึ่งกันและกนัหรือ
ผ่อนปรนเข้าหากันอันน าไปสู่การตกลง
ระงับข้อพิพาทกันได้  
      ๑.๗ ผู้ไกล่เกลีย่มีหน้าท่ีด าเนนิการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง  
ยึดปฏิบตัิตามจริยธรรม และต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีอาจเป็นเหตุอนัควร
สงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็น
อิสระของตนในการปฏิบัติหนา้ที่เป็นผู้
ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบโดยเฉพาะที่
เกี่ยวพันกับคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้  
           (๑) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส 



๓๒ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (๒) เป็นบุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ หรือเปน็พ่ี
น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับไดเ้พียงภายใน
สามชั้น หรือเป็นญาตเิกี่ยวพันทาง
แต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน 
            (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทน
โดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทน
หรือตัวแทน 
             (๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ 
หรือเป็นนายจา้งหรือลูกจา้ง 
ทั้งนี้ หากผู้ไกลเ่กลี่ยเห็นเองว่าตนมีกรณี
ดังกล่าวให้ผูไ้กล่เกลี่ยผู้นั้นหยดุการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทไว้ก่อน และแจ้งให้
หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกลเ่กลีย่ข้อ
พิพาททราบ เพ่ือท่ีหัวหน้าหน่วยงานซึ่ง
ด าเนินการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวจะ
ได้มีค าสั่งต่อไป  
๒. บทบาทหน้าท่ีคู่กรณ ี
    ๒.๑ คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคัดค้านม ี
เหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและ
ความเป็นอิสระของตนในการปฏบิัติ
หน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบโดย
เฉพาะที่เกี่ยวพันกับคู่กรณไีม่ว่าฝา่ยใด
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
          (๑) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส 
          (๒) เป็นบุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ หรือเปน็พ่ี
น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับไดเ้พียงภายใน
สามชั้น หรือเป็นญาตเิกี่ยวพันทาง
แต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน 



๓๓ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดย
ชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือ
ตัวแทน 
          (๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี ้หรือ
เป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง 
          ให้ผู้ไกล่เกลีย่ผู้นั้นหยุดการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทไว้ก่อน และแจ้งให้
หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกลเ่กลีย่ข้อ
พิพาททราบ เพ่ือท่ีหัวหน้าหน่วยงานซึ่ง
ด าเนินการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวจะ
ได้มีค าสั่งต่อไป  
    ๒.๒ คู่กรณีอาจถอดถอนผูไ้กลเ่กลี่ย
ได้ กรณีที่ผูไ้กล่เกลี่ยถูกคู่กรณตีั้งข้อ
รังเกียจผูไ้กลเ่กลีย่ที่มีสภาพร้ายแรงอัน
อาจท าให้การปฏิบตัิหน้าที่ไม่เป็นกลาง
หรือไมเ่ป็นอิสระได้ หากมีกรณดีังกล่าว
ผู้ไกล่เกลีย่อาจถูกถอดถอนได้  ในกรณีที่
คู่กรณฝี่ายใดฝ่ายหนึ่งมหีลายคน การตั้ง
ข้อรังเกียจต้องไดร้ับความเห็นชอบจาก
คู่กรณีทุกคนในฝา่ยนั้น 
     ๒.๓ คู่กรณีอาจถอดถอนผู้ไกล่เกลีย่
ได้ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี ้
           (๑) กระท าการฉ้อฉลหรอืข่มขู่
คู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกีย่วข้องกับ
ข้อพิพาท 
           (๒) ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีผู้ไกล่
เกลี่ยเกินสองครั้ง โดยไมม่ีเหตุอันควร 
            (๓) ขาดจริยธรรม 
            (๔) ถูกตั้งข้อรังเกียจ 
            ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลีย่ถูก
ถอดถอนหรือความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุด



๓๔ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

ลงในระหว่างการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท คู่กรณีอาจตั้งผูไ้กลเ่กลีย่คนใหม่
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทน้ัน
ต่อไปโดยอาจใช้เอกสารของ
กระบวนการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทท่ี
ด าเนินการมาแล้วไดต้ามที่คู่กรณแีละ 
ผู้ไกล่เกลีย่คนใหม่เห็นสมควร 
      ๒.๔ คู่กรณีมสีิทธิถอนตัวจากการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยท าเป็นหนังสือ
แจ้งต่อผู้ไกล่เกลี่ยได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อาญาสิ้นสุดลงแล้ว ให้ผูไ้กล่เกลี่ยของ
ศูนย์ไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทภาคประชาชน
รายงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ
ทราบ เพ่ือกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพจะได้แจ้งให้พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือศาลทราบตอ่ไป ใน
กรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาททาง
อาญากันได้ใหส้่งส าเนาบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวไปด้วย 
     ในกรณีที่การไกลเ่กลี่ยข้อพิพาททาง
อาญาไมเ่ป็นผล ให้พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือศาล สอบสวนสั่ง
คดี หรือพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป 

 - ผู้ไกลเ่กลี่ย 
- พนักงำนคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีำพ / เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การไกล่เกลีย่ระงับข้อพิพาท 
(ถ้ามี) 

 
 
 
 
 

     เมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ให้ผู้ไกล่
เกลี่ยจดัท าบันทึกข้อตกลงระงับข้อ
พิพาท (แบบ กสร. ๒) นั้นไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยให้คู่กรณีและผู้ไกล่
เกลี่ยลงลายมือช่ือไว้ จ านวน ๓ ฉบับ 

บันทึกข้อตกลงระงับข้อ
พิพาท (กสร. ๒) 

- ผู้ไกลเ่กลี่ย 
- พนักงำนคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีำพ / เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การไกล่เกลีย่ระงับข้อพิพาท 
(ถ้ามี) 

 ผลของการไกล่เกลี่ย 

ตกลงกันได ้ ตกลงกันไมไ่ด ้

ข้อพิพาททางอาญา 
แจ้ง พงส. อัยการ ศาล แล้วแต่กรณ ี

จัดท าบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท (กสร. ๒) 



๓๕ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 
     (๑) ช่ือและที่อยู่ของคู่กรณี 
     (๒) ข้อพิพาทตามกฎหมาย 
     (๓) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท 
     (๔) สาระส าคญัของข้อตกลงอันเป็น
ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น การ
ชดใช้เยียวยาความเสียหาย เงื่อนไข
คู่กรณตี้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบตัิ 
ระยะเวลาด าเนินการหรือข้อตกลงไม่ติด
ใจท่ีจะรับการชดใช้เยยีวยาความ
เสียหาย 
     โดยที่ข้อตกลงต้องไม่เป็นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการ
พ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ถ้าการด าเนินการจัดกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาทภาคประชาชน ไดด้ าเนินการ
ถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎหมายวา่ด้วย
การไกล่เกลีย่ข้อพิพาท ให้พนักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรภีาพหรือเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการไกลเ่กลีย่ระงับข้อพิพาท 
ด าเนินการจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลง
ระงับข้อพิพาท (กสร. ๒) จ านวน ๑ 
ฉบับ มาที่ส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพภาค เพื่อพิจารณารับรองบันทึก

๑. ส าเนาบันทึกข้อตกลง
ระงับข้อพิพาท (กสร. ๒) 
จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาแบบค าร้องขอ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กสร. 
๑) พร้อมส าเนาเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) 
๓. ส าเนาหนังสือตอบ
รับเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท 

- พนักงำนคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีำพ / เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การไกล่เกลีย่ระงับข้อพิพาท 
(ถ้ามี) 
- สคส.ภาค 

การรับรองบันทึกข้อตกลงระงับขอ้พิพาท 
(กสร. ๒) 



๓๖ 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ข้อตกลง (การด าเนินการข้างต้นเป็นไป
เพื่อเตรียมความพร้อมในระหว่างที่
กฎหมายว่าด้วยการไกลเ่กลีย่ 
ข้อพิพาทยังไม่มีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมาย) 
     ทั้งนี้ หากส านักงานคุ้มครองสทิธิ
และเสรภีาพภาค พิจารณาแล้วเหน็การ
ด าเนินการจัดกระบวนการไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาทของศูนย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทภาค
ประชาชน ได้ด าเนินการถูกต้องตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการไกลเ่กลี่ย
ข้อพิพาท ก็ด าเนินการรับรองบันทึก
ข้อตกลงระงับข้อพิพาท (กสร. ๒) และ
เก็บรักษาไว้ท่ี สคส.ภาค 

๔. ส าเนาหนังสือขออนุมัติ
จัดประชุม 
๕. ส าเนาหนังสือเชิญเข้า
ร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย 
(ผู้ไกลเ่กลี่ย, คู่กรณี) 
๖. ส าเนาใบลงทะเบยีน
การประชุมไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาท 

 



๓๗ 

 
๑. การตั้งข้อรังเกียจ๕๑

 ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกคู่กรณีตั้งข้อรังเกียจที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลาง
หรือไม่เป็นอิสระได้ หากมีกรณีดังกล่าวผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนได้ 
 ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน การตั้งข้อรังเกียจต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่กรณี
ทุกคนในฝ่ายนั้น 

๒. การถอดถอน52 
ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนโดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือหน่วยงานซึ่งด าเนินการ

ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ กระท าการฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
๒.๒ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
๒.๓ ขาดจริยธรรม ดังนี้ 

   (๑) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ ยุติธรรม และเลือกปฏิบัติ 
   (๒) ไม่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกครั้ง ในกรณีที่ไม่อาจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ได้ ต้องแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร 
   (๔) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต และเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่กรณีหรือบุคคลอื่น

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
   (๕) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ 
   (๖) ไมร่ักษาความลับที่เกี่ยวข้องกบัการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
   (๗) กระท าการในลักษณะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทหรือบังคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลง

ลายมือชื่อในข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
   (๘) กรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง 
๓. การเพิกถอน53 
 ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วยเหตุดังนี้ 
 ๓.๑ กระท าการฉ้อฉลหรือขมขู่คู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
 ๓.๒ เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเป็นผลให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ได้รับความเสียหาย 
 ๓.๓ กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระท าการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ 

เพ่ือให้คู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
 ๓.๔ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือ

กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในหน้าที่ อันเป็นการทุจริตจากคู่กรณีหรือบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อ
พิพาท 

                                                           
๕๑ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๔. 
52 ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๑๕. 
53 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดเกณฑ์ วิธีการ ข้ึนทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย และการยื่นค าคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพ

และการเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ...., ข้อ ๑๔. 

การตั้งข้อรังเกียจ การถอดถอน การเพิกถอน และบทลงโทษ 



๔๑ 

๔. บทลงโทษ54 
 ๔.๑ ผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน

โดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 ๔.๒ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ไกล่เกลี่ย เพ่ือจูงใจให้กระท า
การ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
54 ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...., มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒. 



๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบ (Check List) ประกอบการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (น าร่อง) 

 

จงโปรดท าเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่ได้ด าเนินการครบถ้วน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
๑   แบบค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กสร. ๑) 

  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) 
  

๒   ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
   ไกล่เกลี่ยได้ตาม พ.ร.บ.ฯ 
         ข้อพิพาททางแพ่ง 
         ข้อพิพาททางอาญา 

  



๔๓ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
   ไกล่เกลี่ยไม่ได้ตาม พ.ร.บ.ฯ 
         เนื่องจาก...................................................................... 
         ส่งต่อหน่วยงานอื่น....................................................... 

๓   สอบถามคู่กรณี 
       หนังสือสอบถามการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
   สมัครใจเข้าร่วมไกล่เกลี่ย 
         หนังสือตอบรับเข่าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
   ไม่สมัครใจเข้าร่วมไกล่เกลี่ย 
         หนังสือตอบรับเข่าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
      หนังสือแจ้งผลการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
         เพ่ือทราบผลการตอบรับเข้าร่วม 
         แจ้งผลไม่ตอบรับและจ าหน่ายค าร้อง 

  

๔   การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 
         คู่กรณีแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยเอง 
         ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (น าร่อง) แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 

  

๕   ขออนุมัติการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
         หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
         หนังสือเชิญเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย (ผู้ไกล่เกลี่ย) 
         หนังสือเชิญเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย (ผู้ร้อง) 
         หนังสือเชิญเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย (ผู้ถูกร้อง) 

  

๖   การด าเนินการไกล่เกลี่ย 
         แบบค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กสร. ๑) 
         เอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) 
         ใบลงทะเบียนการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
         ข้อพิพาททางอาญา แจ้ง พงส. อัยการ ศาล แล้วแต่กรณี 

  

๗   ผลของการไกล่เกลี่ย 
         ตกลงกันได้ 
         ตกลงกันไม่ได้ 
         ข้อพิพาททางอาญา แจ้ง พงส. อัยการ ศาล แล้วแต่กรณี 

  

๘   จัดท าบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท (กสร. ๒) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
         ชื่อและท่ีอยู่ของคู่กรณี 
         ข้อพิพาทตามกฎหมาย 
         ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
         สาระส าคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น 
การชดใช้เยียวยาความเสียหาย เงื่อนไขคู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการหรือข้อตกลงไม่ติดใจที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย 
         ข้อตกลงต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้น
วิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  



๔๔ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
๙   การรับรองทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท (กสร. ๒) รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

         ส าเนาทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท (กสร. ๒) จ านวน ๑ ฉบับ 
         ส าเนาแบบค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กสร. ๑) พร้อมส าเนา
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) 
         ส าเนาหนังสือสอบถามการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
         ส าเนาหนังสือแจ้งผลการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
         ส าเนาหนังสือตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
         ส าเนาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
         ส าเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย (ผู้ไกล่เกลี่ย) 
         ส าเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย (ผู้ร้อง) 
         ส าเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย (ผู้ถูกร้อง)       
         ส าเนาใบลงทะเบียนการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

  

 
 

 



๔๕ 

  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับบริการ 

 

1. ผู้ขอรับบริการ ชื่อ - สกุล ...........................................................  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน .............................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด ......................................... อายุ ............... ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ .................. หมู่ที่ .............. หมู่บ้าน.......................
ถนน ...................................... ต าบล .................. อ าเภอ ......................... จังหวัด …….………………...... รหัสไปรษณีย์ ............................ 
โทรศัพท์ ……..……………….……… 
2. ผู้รับมอบอ านาจ ชื่อ – สกุล......................................................... เลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ......................................... อายุ ............... ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ .................. หมู่ที่ .............. หมู่บ้าน.......................
ถนน ...................................... ต าบล .................. อ าเภอ ......................... จังหวัด …….………………...... รหัสไปรษณีย์ ............................ 
โทรศัพท์ ……..……………….……… 
3. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชือ่ – สกุล...................................................... เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ......................................... อายุ ............... ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ .................. หมู่ที่ .............. หมู่บ้าน.......................
ถนน ...................................... ต าบล .................. อ าเภอ ......................... จังหวัด …….………………...... รหัสไปรษณีย์ ............................ 
โทรศัพท์ ……..……………….……… 
4. ข้อเท็จจริง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
....................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏข้างตน้เปน็ความจริงทุกประการ และยนิยอมให้หน่วยงานที่รับเร่ืองของข้าพเจ้า 
ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อประกอบการให้ความช่วยเหลือ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
                                                                             ลงลายมือชื่อ ................................................................. (ผู้รับบริการ) 
                                                                                               (...............................................................) 
                                                                                                   วันที่ ........... / ........... / ........... 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการให้บริการ 

เลขท่ีรับเรื่อง ....................... /..........................   
วัน/เดือน/ปี    ....................... เวลา............... น. 
ผู้รับ ................................................................... 

แบบค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ขอรับบริการที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน 
ต าบล ............... อ าเภอ ................. จังหวัด ................. 

กสร. 1 

 



๔๖ 

       (     ) งานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน  
             ข้อพิพาท  แพ่ง (ระบุ) ...............  อาญา (ระบุ) ...............  อื่นๆ (ระบุ) ............... 
             สถานะข้อพิพาท  

               ก่อนศาลมีค าพิพากษา 
               หลังศาลมีค าพิพากษา    ศาลชั้นต้น   ศาลอุทธรณ์  ศาลฎีกา วันท่ี ........... / ........... / ........... 
               อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................... 
      ผลการด าเนินงาน 

 จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ านวน ............... ครั้ง 
              ครั้งท่ี 1 วันท่ี ........... / ........... / ........... 
              ผลการไกล่เกลี่ย .................................................................................................................................. .................... 

                                                                  ลงลายมือชื่อ ................................................................. (ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย) 
                                                                                 (...............................................................) 

                                                                        วันท่ี ........... / ........... / ........... 
              ครั้งท่ี 2 วันท่ี ........... / ........... / ........... 
              ผลการไกล่เกลี่ย ............................................................................................................................. ........................... 

                                                                 ลงลายมือชื่อ ................................................................. (ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย) 
                                                                                 (...............................................................) 

                                                                       วันท่ี ........... / ........... / ........... 
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท       ตกลงกันได้   มีบันทึกข้อตกลง 
                                                            ไม่มีบันทึกข้อตกลง 
                                       ตกลงกันไม่ได้ 
                                       ส่งต่อ (ระบุ) ........................................................ วันท่ี ........... / ........... / ........... 
 ยุติเรื่อง เนื่องจากกรณีของผู้ขอรับบริการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อ 
 แนะน า/ส่งต่อหน่วยงานอื่น (ระบุ) ................................................................................. 
 คู่พิพาทไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท วันท่ี ........... / ........... / ........... 

(     )  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  
     แนะน า/ส่งต่อ  ส านักงานยุติธรรมจังหวัด  หน่วยงานอื่น (ระบุ)  ................... วันท่ี ........... / ........... / ........... 

         รายละเอียดการให้ค าปรึกษา (เพิ่มเติม) ............................................................................................................................ 
............................................................................................. .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................................... 

 (     )  งานชี้ช่องทางในการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
  พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและ ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2545 

แนะน า/ส่งต่อ  ส านักงานยุติธรรมจังหวัด   ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นท่ี ............ วันท่ี ..... / ....... / ......... 
  พ.ร.บ. คุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 

  แนะน า/ส่งต่อ  ส านักงานยุติธรรมจังหวัด   ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นท่ี ............ วันท่ี ..... / ........ / ........ 
  อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................วันท่ี .... ....... / ........... / ........... 

                                                            ลงลายมือชื่อ ................................................................. (ผู้ให้บริการ) 
                                                                  (...............................................................) 

                                                                                       วันท่ี ........... / ........... / ........... 

 

 



๔๗ 

–ตัวอย่างหนังสือสอบถามการตอบรับเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท- 

 

  

ที่ ยธ  ....... / ......  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ..... 
  ที่อยู่ ....................................  
  ............................................  

           วันที่ .......................... 

เรื่อง   ขอพิจำรณำเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

เรียน  ..................................................... (ชื่อผู้ถูกร้อง) 

อ้ำงถึง  ค ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ลงวันที่ .................................... 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือตอบรับเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท จ ำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วย.................................... (ผู้ร้อง) ได้ยื่นค ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับ  
ข้อพิพำทชุมชน ต ำบล................... ในเรื่อง................................ ......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
โดยแจ้งว่ำท่ำนเป็นคู่พิพำทฝ่ำยผู้ถูกร้อง  

  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและอ ำนวยควำมสะดวกให้
ท่ำนและคู่กรณีเข้ำถึงควำมยุติธรรมด้วยควำมพึงพอใจของทั้งสองฝ่ำย จึงขอให้ท่ำนพิจำรณำกำรเข้ำร่วมกระบวนกำร 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และขอควำมกรุณำส่งแบบตอบรับเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทกลับไปยังส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัด........... ภำยในวันที่ ....................... หำกล่วงเลยก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำท่ำนไม่ประสงค์เข้ำสู่
กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

          ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(............................................) 
ยุติธรรมจังหวัด 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ............... 
โทร .................................................   
โทรสำร .......................................... 

 

ระบุขอ้เทจ็จริงพอสงัเขป 



๔๘ 

–ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท- 

 

  

ที่ ยธ  ....... / ......  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ..... 
  ที่อยู่ ....................................  
  ............................................  

           วันที่ .......................... 

เรื่อง   ขอแจ้งผลกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

เรียน  ..................................................... (ชื่อผู้ร้อง) 

อ้ำงถึง  ค ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ลงวันที่ .................................... 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือตอบรับเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท จ ำนวน 1 ฉบับ 

  ตำมที่ท่ำนได้ยื่นค ำร้องขอไกล่ เกลี่ยข้อพิพำท ณ ศู นย์ไกล่ เกลี่ยระงับข้อพิพำทชุมชน 
ต ำบล...........................ขอให้ท ำกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในเรื่อง................................................................................................ 
...........................................................................................................................กับ ................................................................... น้ัน 

  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด จึงขอขอแจ้งผลกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของคู่กรณี 
(ผู้ถูกร้อง) ให้ทรำบ ดังนี้           
  ๑. มีควำมประสงค ์         
       เข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
       ไม่ขอเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท  เนื่องจำก ........................................................... ทั้งนี้  
จึงขอจ ำหน่ำยค ำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพำทดังกล่ำว และท่ำนมีสิทธิด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรยุติธรรมต่อไป  
 ๒. กำรเข้ำร่วมสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท        
      เข้ำร่วมด้วยตนเอง          
      ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทได้ แต่ขอส่งผู้แทน คือ........................................ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

          ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(............................................) 
ยุติธรรมจังหวัด 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ............... 
โทร .................................................   
โทรสำร ..........................................  

 

ระบุขอ้เทจ็จริงพอสงัเขป 



๔๙ 

หนังสือตอบรับเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ในวันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. .... 

ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนต าบล ............................ 
ที่อยู่ ............................................................................................................. 

 
  
 1. ข้ำพเจ้ำ / บริษัท .......................................................................โดย............................................................................ 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน อยู่บ้ำนเลขที่ / ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ......................................... 
ถนน ................................................... ต ำบล / แขวง ................................................ อ ำเภอ / เขต ............................................. 
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ............................................... ต่อ ................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................ โทรสำร .............................................. E-mail ………………………………. 
 2. แจ้งควำมประสงค ์
   เข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 

 ไม่ขอเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท  เนื่องจำก ................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 ๓. กำรเข้ำร่วมสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
   เข้ำร่วมด้วยตนเอง 

 ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทได้ แต่ขอส่งผู้แทน คือ 
 (1) ชื่อ – นำมสกุล ............................................................. ต ำแหน่ง ............................................. 

ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน  อยู่บ้ำนเลขที่ / ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ......................................... 
ถนน ................................................... ต ำบล / แขวง ................................................ อ ำเภอ / เขต ............................................. 
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ............................................... ต่อ ................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................ โทรสำร .............................................. E-mail ………………………………. 

(2) ชื่อ – นำมสกุล ............................................................. ต ำแหน่ง ............................................. 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน  อยู่บ้ำนเลขที่ / ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ......................................... 
ถนน ................................................... ต ำบล / แขวง ................................................ อ ำเภอ / เขต ............................................. 
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ............................................... ต่อ ................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................ โทรสำร .............................................. E-mail ………………………………. 
 

ลงชื่อ ................................................................ 

         (..............................................................) 
หมายเหตุ 1. กรุณำแจ้งหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เพ่ือควำมสะดวก 
ในกำรติดต่อกลับ 

2. กรุณำส่งหนังสือตอบรับภำยในวันที่ ...................................... ที่หมำยเลขโทรสำร ......................................... 
และหำกมีปัญหำหรือข้อสงสัยประกำรใดกรุณำติดต่อสอบถำมได้ที่ ................................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์ ................................. ชื่อผู้รับผิดชอบ ...................................... (ต ำแหน่ง.......................................) 

 



๕๐ 

-ตัวอย่างหนังสือขออนมุัติจัดประชุม- 

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด......................................             โทร.                                  .         
ที่  ยธ              /     วันที่                                                             . 
เร่ือง  ขออนุมัติจัดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพำท             .. 

เรียน  ยุติธรรมจังหวัด………………………………  

ด้วย ข้ำพเจ้ำได้รับกำรประสำนงำนจำก นำย ....................................... คณะกรรมกำรบริหำร  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำทชุมชน ต ำบล................. ว่ำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำทชุมชน ต ำบล ................. ได้รับ 
ค ำร้องขอให้มีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ในข้อพิพำทเก่ียวกับ ......................... ระหว่ำงนำย .............................. แล ะ  
นำย .......................................... ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำทชุมชนได้ด ำเนินกำรประสำน
คู่พิพำท เข้ำสู่กระบวนกำรเบื้องต้น ในวันที่ ........................ เดือน ..................... พ.ศ. ..... เวลำ ........ น.  
ณ ................................ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 

 เพ่ือให้กำรจัดกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นสมควรพิจำรณำ
อนุมัติจัดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ในวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ..... เวลำ ........................ น.   
ณ ....................................... มีผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ................................................................................... 
รวมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น ............ คน โดยมีค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน ................ บำท (...........................บำทถ้วน) 
ในกำรนี้ มอบหมำยให้.................................พนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ เป็นผู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ ได้แนบสัญญำยืมเงินและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเสนอมำพร้อมนี้  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติและลงนำมในสัญญำยืมที่แนบมำพร้อมนี้ 

 
 
      ลงชื่อ 
       (..................................................)  
     พนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพประจ ำจังหวัด..................    

 
 

 

 



๕๑ 

-ตัวอย่างสัญญายืมเงิน (ด้านหน้า)- 
แบบ 8500 

สัญญายืมเงิน 
 

ยื่นต่อ   ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ................. (1) 

 
เลขท่ี............................................ 

วันครบก ำหนด 
................................................... 

ข้ำพเจ้ำ............................................................................................ ต ำแหน่ง..................................................................................................  

สังกัด...............................................................................................................จังหวดั......................................................................................  

มีควำมประสงค์ขอยืมเงินจำก      ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ............................... (2) เพื่อเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
ระหว่ำงนำย .......................กับ นำย .......................... ในวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ....   ณ .................... (3) ดังรำยละเอียดตอ่ไปนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม   

(ตัวอักษร) ................................................................................... รวมเงิน (บำท)            
.......................................... 

         ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และจะน ำใบส ำคัญคู่จ่ำยที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี)  
ส่งใช้ภำยในก ำหนดไว้ในระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง คือ ภำยใน...................วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ส่ งตำมก ำหนด 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ชดใช้จ ำนวนเงินท่ียืมไปจน
ครบถ้วนได้ทันท ี

ลำยมือช่ือ...............................................................................ผู้ยืม         วันท่ี................................................... 

เสนอ....................................................(4) 

          ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยมืตำมใบยมืฉบับนี้ได้ จ ำนวน..................................................บำท  
(........................................................................) 
 
ลงช่ือ..............................................................................................         วันท่ี................................................... 

ค าขออนุมัติ 
อนุมัติให้ยืมตำมเง่ือนข้ำงต้นได้ เปน็เงิน....................บำท (......................................................................) 
 
ลงช่ือผู้อนุมัติ....................................................................................        วันท่ี................................................... 

ใบรับเงิน 
          ได้รับเงินยืมจ ำนวน..........................บำท  (............................................................) 
ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 
ลงช่ือ......................................................................................ผู้รับเงิน     วันท่ี................................................... 

 



๕๒ 

1 –ตัวอย่างสัญญายืมเงิน (ด้านหลัง)- 

 

หมำยเหต ุ (1) ยื่นต่อ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนกคลงั หรือต ำแหน่งอื่นใดท่ีปฏิบัติงำนเช่นเดียวกันแล้วแต่
กรณ ี

(2) ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรที่จ่ำยเงินยืม 
(3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน ำเงินยมืไปใช้จ่ำย 
(4) เสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมตั ิ

รายการส่งใช้เงินยืม 
         

    
รายการส่งใช ้

          

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี เงินสด หรือ จ านวนเงิน   
คง
ค้าง ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขที ่

    ใบส าคัญ             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         



๕๓ 

–ตัวอย่างหนังสือเชิญเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย- 

 

  

ที่ ยธ  ....... / ......  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ..... 
  ที่อยู่ ....................................  
  ............................................  

           วันที่ .......................... 

เรื่อง   ขอเชิญเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

เรียน  ..................................................... (ชื่อผู้ร้อง) 

อ้ำงถึง  ค ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ลงวันที่ .................................... 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือตอบรับเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท จ ำนวน 1 ฉบับ 

  ตำมที่ท่ำนได้ยื่นค ำร้องขอไกล่ เกลี่ยข้อพิพำท ณ ศู นย์ไกล่ เกลี่ยระงับข้อพิพำทชุมชน 
ต ำบล...........................ขอให้ท ำกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในเรื่อง................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................
กับ ................................................................... นั้น 

  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและอ ำนวยควำมสะดวกให้
ท่ำนและคู่กรณีเข้ำถึงควำมยุติธรรมด้วยควำมพึงพอใจของทั้งสองฝ่ำย จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่
เกลี่ยข้อพิพำท ในวันที่ ................................... เวลำ ............... น. ณ ........ .............................ท้ังนี้ ขอควำมกรุณำ 
ส่งแบบตอบรับเข้ำสู่กระบวนกำรไกลเกลี่ยข้อพิพำทกลับไปยังส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด........... ภำยในวันที่ ............. 
หำกล่วงเลยก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำท่ำนไม่ประสงค์เข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

          ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(............................................) 
ยุติธรรมจังหวัด 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ............... 
โทร .................................................   
โทรสำร ..........................................  

 

ระบุขอ้เทจ็จริงพอสงัเขป 

ช่ือ-สกลุ ผูถู้ก

ร้อง 



๕๔ 

 

  

ที่ ยธ ...... /........  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ..... 
  ที่อยู่ ....................................  
  ............................................  

           วันที่ .......................... 

เรื่อง   ขอเชิญเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

เรียน  ..................................................... (ชื่อผู้ถูกร้อง) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือตอบรับเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท จ ำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วย.................................... (ผู้ร้อง) ได้ยื่นค ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับ  
ข้อพิพำทชุมชน ต ำบล................... ในเรื่อง............ ............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
โดยแจ้งว่ำท่ำนเป็นคู่พิพำทฝ่ำยผู้ถูกร้อง  

  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและอ ำนวยควำมสะดวกให้
ท่ำนและคู่กรณีเข้ำถึงควำมยุติธรรมด้วยควำมพึงพอใจของทั้งสองฝ่ำย จึงขอเรียนเชิญญท่ำนเข้ำร่วมกระบวนกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท ในวันที่ ................................... เวลำ ............... น. ณ .....................................ทั้งนี้ ขอควำมกรุณำ 
ส่งแบบตอบรับเข้ำสู่กระบวนกำรไกลเกลี่ยข้อพิพำทกลับไปยังส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด........... ภำยในวันที่ ............. 
หำกล่วงเลยก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำท่ำนไม่ประสงค์เข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

          ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(............................................) 
ยุติธรรมจังหวัด 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ............... 
โทร .................................................   
โทรสำร .......................................... 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ระบุข้อเท็จจริงพอสังเขป 



๕๕ 

  

ที่ ยธ ....... / ...........  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ..... 
  ที่อยู่ ....................................  
  ............................................  

           วันที่ .......................... 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นประธำนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

เรียน  ..................................................... (ชื่อผู้ไกล่เกลี่ย) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำค ำขอไกล่เกลี่ยของนำย ........................................... จ ำนวน ............. ชุด 

  ด้วย ............................................ (ผู้ร้อง) ได้ยื่นค ำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพำทชุมชน ต ำบล................... ในเรื่อง........................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................
โดยมี ....................................................... เป็นคู่พิพำทฝ่ำยผู้ถูกร้อง 

  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ด้ำนกำรไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำท  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเป็นประธำนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ในวันที่ ................................... เวลำ ............... น. 
ณ ..................................... 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(............................................) 
ยุติธรรมจังหวัด 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ............... 
โทร .................................................   
โทรสำร .......................................... 
 

 

 

 

 

ช่ือ-สกลุ 

ช่ือ-สกลุ ผูถู้กกร้อง 

ระบุขอ้เทจ็จริงพอสงัเขป 
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ใบลงทะเบียน 
การประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี ............................... ระหว่าง นาย...................... กับ นาย ................................. 

วันที่ ..... เดือน ................................... พ.ศ. ................ เวลา ....................... น. 
ณ ........................................................... 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เบอร์ติดต่อ ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

 

๕๖ 



๕๗ 

บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท 

เขียนที่ …………………..…………….…….…………………. 
ต ำบล/แขวง ................ อ ำเภอ/เขต ........................ 
จังหวัด ......................................................................... 

 

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

                     ............................................................................................................ .............. ผู้ร้อง 
               ระหว่าง    
        ...................................................................................................................... คูพิ่พำท 
 

                             ข้อพิพาท ............................................................................................................................ 
 ๑. ข้ำพเจ้ำ/บริษัท ............................................................... โดย ................................. ................................ 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี ......................... หมู่ที่ .................. ซอย .................. 
ถนน ........................................................... ต ำบล/แขวง ...................................... .. อ ำเภอ/เขต............................... 
จังหวัด ………………………………….. รหัสไปรษณีย์ .............................................. โทรศัพท์ ............. ............................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....................................... โทรสำร ...................................... E-mail ……………………………………….. 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ร้อง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ 
 ๒. ข้ำพเจ้ำ/บริษัท ............................................................... โดย .................................... ............................. 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี ......................... หมู่ที่ .................. ซอย .......... ........ 
ถนน ........................................................... ต ำบล/แขวง ........................................ อ ำเภอ/เขต. .............................. 
จังหวัด …………….……………………….. รหัสไปรษณีย์ .............................................. โทรศัพท์ ............................ ......... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....................................... โทรสำร ...................................... E-mail ……………………………………….. 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “คูพิ่พำท” อีกฝ่ำยหนึ่ง 
 ขอท ำบันทึกข้อตกลงกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทต่อหน้ำผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งมีข้อควำมตำมท่ีจะกล่ำวต่อไปนี้ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบ กสร. ๒ 



๕๘ 

- 2 - 
 

 หำกผู้หนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวข้ำงต้น ยินยอมให้อีกฝ่ำยหนึ่งด ำเนินคดีทำงแพ่งและ 
ทำงอำญำได้  
 อนึ่ง ในกำรที่ท ำบันทึกข้อตกลงกันในครั้งนี้ คู่กรณีได้ท ำบันทึกข้อตกลงกันด้วยควำมสมัครใจทั้งสองฝ่ำย 
ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญำอย่ำงใด ๆ และในกำรท ำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ไม่มีผู้ไกล่เกลี่ย
ท่ำนใดเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่ำงใด 
 บันทึกข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสำมฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำม 
โดยตลอดดีแล้ว เห็นว่ำตรงตำมเจตนำของทั้งสองฝ่ำย จึงได้ลงลำยมือชื่อ และประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญ  
ต่อหน้ำผู้ไกล่เกลี่ยและพยำนไว้เป็นส ำคัญ และต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับรวมถึงผู้ไกล่เกลี่ย 
 
 
   (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ร้อง            (ลงชื่อ) ............................................... คู่พิพำท 
              (...........................................)                                    (............. .............................) 
  
   (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ไกล่เกลี่ย (ลงชื่อ) ............................................... ผู้ไกล่เกลี่ย 
              (...........................................)                                    (..........................................) 
  
   (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ไกล่เกลี่ย (ลงชื่อ) ............................................... พยำน 
              (...........................................)                                    (..........................................) 
 
   (ลงชื่อ) ............................................... พยำน  (ลงชื่อ) ............................................... พยำน 
              (...........................................)                   (...........................................)                                    
  
 
 
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท  ........................................................ 
โทร. ...........................................   
โทรสำร  ............................................. 
 
 
หมายเหตุ “สิทธิ” ของคู่กรณีที่จะน ำข้อตกลงดังกล่ำวไปยื่นค ำร้องต่อศำล หำกคู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำม
ข้อตกลงซึ่งต้องกระท ำภำยใน ๓ ปีนับแต่วันที่อำจบังคับตำมข้อตกลงระงับข้อพิพำทได้ ถ้ำไม่ได้ร้องขอภำยใน
ก ำหนดดังกล่ำวให้มูลหนี้ตำมข้อตกลงระงับข้อพิพำทนั้นเป็นอันระงับไป 

บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท (กสร.๒) ฉบับน้ี 
  ได้ด าเนินการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถูกต้อง
ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  ไม่ไดด้ าเนินการจัดกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท
ถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท 
                                    (...........................................) 
                                 ผู้อ านวยการ สคส. ภาค................ 


