
ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ว่าดว้ยการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทของศนูย์ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทภาคประชาชน   

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  การจัดตั้งและขึ้นทะเบียน 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย  และการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้มีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  และมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์  หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกัน

ระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท  ทั้งนี้   
ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด าเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี 

“ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”  หมายความว่า  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน   
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับการด าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาคประชาชน 

“คณะท างาน”  หมายความว่า  คณะท างานบริหารประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
“ผู้ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
“ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ได้ประกาศขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

้หนา   ๓
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“บัญชีผู้ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  บัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัด 

“หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  หนังสือที่นายทะเบียนออกให้ 
เพื่อแสดงว่าได้มีการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

“บัตรประจ าตัวผู้ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  บัตรประจ าตัวผู้ไกล่เกลี่ยที่นายทะเบียนออกให้ 
“ค าร้อง”  หมายความว่า  ค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นนายทะเบียน 

ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามระเบียบนี้ 
ข้อ 6 ให้กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทมีหน้าที่รับผิดชอบ  ก ากับ  ดูแลการด าเนินงาน 

ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการสง่เสริมและก ากับการด าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

 
 

ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับ 
การด าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เป็นประธานกรรมการ  รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ก ากับดูแลกองส่งเสริมการระงับ  
ข้อพิพาทเป็นรองประธานกรรมการ  ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  
และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสี่คนที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้ง  ซึ่งในจ านวนนี้ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ด้านสังคมสงเคราะห์  และด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเป็นที่ประจักษ์อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดี  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
จ านวนไม่เกินสองคน 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทภาคประชาชน  เพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
(๒) ก ากับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท 
(3) ก าหนดมาตรฐานและประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
(4) พิจารณาการอุดหนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามระเบียบ 

ที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(5) จัดให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
(6) แต่งตั้งคณะอนกุรรมการ  คณะท างาน  เจ้าหน้าที่  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มอบหมาย 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาท 
ข้อ 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  กรณีที่กรรมการ

ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอาจแต่งตั้งบุคคลอื่น 
เป็นกรรมการแทนได้และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ข้อ 10 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  9  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่   มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือ  

คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(6) เป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

หมวด  ๓ 
ศูนย์ไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทภาคประชาชน 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การจดัตั้งศูนยไ์กล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้มีชื่อเรียกโดยย่อว่า  
“ศกช.”  และใช้ตราสัญลักษณ์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๒ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  มีภารกิจ  ดังนี้ 
(๑) รับค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๒) ด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการไกล่เกลีย่

ข้อพิพาท 
(๓) ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

้หนา   ๕
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(๔) ส่งเสริม  และเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๕) ด าเนินงานอื่น ๆ  ตามที่นายทะเบียนก าหนด 
ข้อ ๑๓ ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  

เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
โดยย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   

ผู้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
ก. คุณสมบัติ 
 (1) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 
 (2) เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ 
 (3) มีภูมิล าเนา  หรือถิ่นที่อยู่ในเขตที่จะขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน   
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (2) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (3) เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๑๔ เมื่อประชาชนรวมตัวกันตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้ด าเนินการคัดเลือกกันเอง  เพ่ือท า

หน้าที่เป็นคณะท างานบริหารประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  ประกอบด้วย  ประธาน   
รองประธาน  เหรัญญิก  และเลขานกุาร  ทั้งนี้  ประธานควรมคีุณสมบัตเิป็นผู้น าชมุชน  ผู้น าท้องที่หรือทอ้งถิน่  
หรือเป็นผู้น าภาคประชาสังคมที่ด าเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์  โดยมี 
ผู้ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง  อย่างน้อย  1  คน   

ทั้งนี้  คณะท างานอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะท างานตามความเหมาะสม 
ข้อ ๑๕ ให้คณะท างานมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) ประสานจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๒) จัดท าแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ภาคประชาชน 
(๓) เสนอขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ภาคประชาชน  ตามระเบียบที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

(๔) ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ  
สิทธิมนุษยชน 
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(๕) ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาระหว่าง
หน่วยงานในพ้ืนที่  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๖) รายงานผลการด าเนินงานต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
ในการด าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  ให้ประธานคณะท างานเป็นผู้แทน 

ของคณะท างานกรณีประธานคณะท างานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้คณะท างานจัดให้มีการประชุม
เพื่อแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดในคณะท างานเป็นผู้ด าเนินการแทนประธานคณะท างาน 

ข้อ ๑๖ ให้คณะท างาน  มีวาระในการด ารงต าแหน่ง  คราวละ  3  ปี  และพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) นายทะเบียนให้ออก  เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือ  

คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
กรณีบุคคลในคณะท างานพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะท างานด าเนนิการสรรหาบคุคล  

เพ่ือมาด ารงต าแหน่งแทน  โดยน าข้อ  13  มาใช้โดยอนุโลม  และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของบุคคลในคณะท างานซึ่งตนแทน 

ส่วนที ่ 2 
การขึน้ทะเบียนศูนย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทภาคประชาชน 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้ประธานคณะท างานยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความในค าขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอ  เมื่อเห็นว่ามีข้อความและหลักฐานครบถ้วนแล้วให้ลงทะเบียนรับค าขอพร้อมกับ  
ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

หากข้อความในค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ถูกต้ องหรือไม่ครบถ้วน   
ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นค าขออีกต่อไป  
และให้นายทะเบียนจ าหน่ายค าขอ 
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ข้อ ๑๘ ให้นายทะเบียนหรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายด าเนินการตรวจศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาคประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด  กรณีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดให้นายทะเบียน
ประกาศเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบและให้ผู้ยื่น 
ค าขอด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นค าขออีกต่อไปและให้นายทะเบียนจ าหน่ายค าขอ  หากแก้ไข
เรียบร้อยแล้วให้นายทะเบียนด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๙ ให้นายทะเบียนจัดให้มีการประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 

กรณีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใดมีผลการประเมินมาตรฐานต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนดสองรอบการประเมินติดต่อกัน  ให้นายทะเบียนประกาศยุบเลิกศูนย์ไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทภาคประชาชนนั้น  ทั้งนี้  ให้แจ้งคณะท างานทราบ 

ข้อ ๒๐ ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ถูกยุบเลิก  มีหน้าที่ส่งค าร้องที่อยู่ระหว่าง
การไกล่เกลี่ยพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และเงินงบประมาณที่เหลืออยู่รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นของทางราชการ
ให้แก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศยุบเลิก 

ส่วนที ่ 3 
การอดุหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศนูย์ไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทภาคประชาชน 

 
 

ข้อ ๒๑ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน  ซึ่งด าเนินการตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้   ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

หมวด  ๔ 
ผู้ไกล่เกลี่ยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การขึน้ทะเบียนผูไ้กล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ 22 ให้นายทะเบียนจัดให้มีทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้น
ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยค านึงถึงความพร้อมและความจ าเป็น 

เมื่อมีทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย  ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย 
ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัด 
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ข้อ ๒๓ ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๓๐  ปีบริบูรณ์   
 (2) เป็นผู้ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนา  

การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง 
 (3) มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหน่วยงานภาครัฐหรือ 

ภาคประชาชนที่ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่า  ๕  เรื่องหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทไม่น้อยกว่า  ๒  ป ี

 (4) เป็นผู้มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม 
 (2) เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระท ากิจการใดอันอาจกระทบถึงการปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรืออาจเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (5) เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (6) ถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และ  

ยังไม่พ้น  ๕  ปี  นับถึงวันยื่นค าขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
ข้อ ๒๔ บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบยีนให้ยื่นค าขอตอ่นายทะเบยีน  พร้อมแสดงทะเบียนบา้น

และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และแนบเอกสารหลักฐานอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาแสดงคุณวุฒิพร้อมแสดงต้นฉบับ 
(2) รูปถ่ายสีปัจจุบัน  ไม่สวมแว่นด า  ขนาด  1.5  นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
(3) เอกสาร  หลักฐานแสดงประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคประชาชนที่ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่า  5  เรื่อง  หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
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ให้นายทะเบียนตรวจสอบค าขอและเอกสารที่ประกอบค าขอขึ้นทะเบียน  หากถูกต้อง 
ให้ลงทะเบียนรับค าขอพร้อมออกหลักฐานแสดงการรับให้แก่ผู้ยื่นค าขอและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๒๕ เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอตามข้อ  ๒๔  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้ยื่นค าขอและหลักฐาน  เมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนแล้ว  ให้นายทะเบียนมีค าสั่ง 
รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  และให้นายทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไว้ในทะเบียน  
ผู้ไกล่เกลี่ย 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยและประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอีก   
อาจขอใช้เอกสารหลักฐานเดิมก็ได้ 

หากข้อความหรือหลักฐานผู้ยื่นค าขอมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้  
ผู้ยื่นค าขอทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความหรือหลักฐานตามที่ได้รับแจ้งให้ครบถ้วนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้ง  หากผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือไม่ส่งข้อความหรือหลักฐานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอนั้นไม่ประสงค์ที่จะยื่นค าขออีกต่อไป 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  ให้แสดงเหตุผล 
ในการมีค าสั่งดังกล่าวด้วย  โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบค าสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียน 
มีค าสั่ง 

ในการพิจารณาให้บุคคลใดขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ ยให้เป็นดุลพินิจของนายทะเบียน   
ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนให้เป็นที่สุด  

ข้อ ๒๖ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนผู้ใดเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว  ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรอง 
การขึ้นทะเบียนและบัตรประจ าตัวผู้ไกล่เกลี่ยไว้เป็นหลักฐานตามที่นายทะเบียนก าหนด 

ข้อ ๒๗ ให้นายทะเบียนมีอ านาจสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วย
แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น 

บุคคลซึ่งมีความเหมาะสมตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ข้อ ๒๘ การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยที่นายทะเบียนสรรหาตามข้อ  27  ให้ผู้ประสงค์ 
จะขึ้นทะเบียนยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบตามความในข้อ  ๒๔  ต่อนายทะเบียน 

เมื่อนายทะเบียนรับค าขอแล้ว  ให้พิจารณามีค าสั่งรับขึ้นทะเบียน  และให้ออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียน  พร้อมบัตรประจ าตัวให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยไว้เป็นหลักฐานตามที่นายทะเบียนก าหนด 

ข้อ ๒๙ ให้ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นผลสามปีนับแต่วันมีประกาศขึ้นทะเบียน 
การที่ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นผลตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้ด าเนินการ

ไปแล้วและให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการไกล่เกลี่ยจะเสร็จสิ้น 
หากการจัดท าทะเบียนใหม่ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ทะเบียนเดิมได้สิ้นผลให้ถือว่าบุคคล 

ในทะเบียนเดิมยังคงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนอยู่จนกว่าทะเบียนใหม่จะแล้วเสร็จ 
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ข้อ ๓๐ เมื่อครบก าหนดอายุทะเบียนตามข้อ  ๒๙  แล้ว  หากผู้ไกล่เกลี่ยประสงค์จะต่ออายุ
ทะเบียนให้ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนตามแบบที่ก าหนดต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบ
ก าหนดอายุทะเบียน  เว้นแต่  มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

ข้อ ๓๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รายชื่อบุคคลที่ต่ออายุทะเบียนตามข้อ  ๓๐   
ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและพิจารณามีค าสั่ง 

ข้อ ๓๒ กรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประสงค์จะแก้ไขข้อความในทะเบียน  
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหรือบัตรประจ าตัวให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  
ที่ก าหนดต่อนายทะเบียน 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหรือบัตรประจ าตัวผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยสูญหาย  ช ารุดเสียหาย  หรือถูกท าลาย  ผู้นั้นอาจขอใบแทนหนงัสือรบัรองการขึ้นทะเบยีน
และบัตรประจ าตัวได้โดยย่ืนค าขอตามแบบที่ก าหนดต่อนายทะเบียน 

ส่วนที ่ 2 
จริยธรรมส าหรับผูไ้กล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ ๓๔ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง  อิสระ  ยุติธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๒) เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกครั้ง  ในกรณีที่ไม่อาจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้  

ต้องแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นล่วงหน้าให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนั้นทราบ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  ไม่ท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร 
(๔) ซื่อสัตย์สุจริต  และไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณีหรือบุคคลอื่น 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ 
(๖) รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๗) ไม่กระท าการในลักษณะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทหรือบีบบังคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใด 

ลงลายมือชื่อในข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
(๘) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง 

ส่วนที ่ 3 
การคดัค้าน  การถอดถอน  การสิ้นสภาพ  และการเพิกถอนผูไ้กล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ 35 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและ
ความเป็นอิสระของตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ  โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับคู่กรณี
ไม่ว่าฝ่ายใดในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส 
(๒) เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ  หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียง

ภายในสามชั้น  หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
(๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้  หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง 
ข้อ 36 ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกคู่กรณีตั้งข้อรังเกียจที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่

ไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นอิสระได้  หากมีกรณีดังกล่าวผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนตามข้อ  3๘  (4)  ได้ 
ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน  การตั้งข้อรังเกียจตามวรรคหนึ่งต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากคู่กรณีทุกคนในฝ่ายนั้น 
ข้อ 37 เมื่อมีข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระ  

ของผู้ไกล่เกลี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามข้อ  35  และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคัดค้านหรือ  
ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยผู้นั้นหยุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ก่อนและแจ้งให้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบ  เพื่อที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้มีค าสั่งต่อไป 

การยื่นค าคัดค้าน  การพิจารณาค าคัดค้าน  และการให้ผู้ไกล่เกลี่ยคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ไกล่เกลี่ย 
ซึ่งถูกคัดค้าน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ข้อ 38 ผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกถอดถอนโดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือหน่วยงาน
ซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยเหตุ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระท าการฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
(๒) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 
(๓) ขาดจริยธรรม  ตามข้อ  34 
(๔) ถูกตั้งข้อรังเกียจ  ตามข้อ  ๓๖ 
ให้ผู้ไกล่เกลี่ยออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในข้อพิพาท  และอาจสิ้นสภาพหรือถูกเพิกถอน 

การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ 
การถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ย  การสิ้นสภาพของผู้ไกล่เกลี่ย  และการเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง 

ส่วนที ่ 4 
ค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ยอืน่ที่จ าเปน็ในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 
 

ข้อ 39 การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ให้ผู้ไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 
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หมวด  5 
การด าเนนิงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าร้อง 

 
 

ข้อ 40 บุคคลที่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้ยื่นค าร้องโดยท าเป็นหนังสือต่อศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนซึ่งคูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีภูมิล าเนา  หรือสถานที่เกิดขอ้พิพาท  หรือตามที่คู่กรณี
ตกลงกันหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือช่องทางอื่นที่นายทะเบียนก าหนด  และให้ออก 
ใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อพิพาทที่ขอให้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ได้แก่ 
(๑) ข้อพิพาททางแพ่งที่ไกล่เกลี่ยได้ตามระเบียบนี้  ได้แก่  ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ 

ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์  ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก  ข้อพิพาทอื่นตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาและข้อพิพาทอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา  เว้นแต่  ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล  สิทธิในครอบครัว  
หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์  ไม่สามารถกระท าได้  หรือ   

(๒) ข้อพิพาททางอาญาที่ไกล่เกลี่ยได้ตามระเบียบนี้  ได้แก่  ความผิดอันยอมความได้   
ความผิดลหุโทษตามมาตรา  ๓๙๐  มาตรา  ๓๙๑  มาตรา  ๓๙๒  มาตรา  ๓๙๓  มาตรา  ๓๙๔  มาตรา  ๓๙๕  
และมาตรา  ๓๙๗  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม 
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ข้อ 41 ค าร้องต้องประกอบด้วยรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อ  สกุล  ที่อยู่  ของผู้ยื่นค าร้อง 
(2) ชื่อ  สกุล  ที่อยู่  ของคู่กรณี  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(3) สรุปข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาท 
(4) ความประสงค์ในการขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เช่น  ค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์หรือจ านวนเงิน

ที่เรียกร้อง 
(5) หนังสือแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณีอีกฝ่าย  (ถ้ามี)   
ค าร้องตามวรรคหนึ่ง  ผู้ยื่นค าร้องอาจแนบเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นมูลเหตุแห่งข้อพิพาท 

ด้วยก็ได้ 
ข้อ ๔2 เมื่อได้รับค าร้องตามข้อ  40  แล้ว  ให้ประธานคณะท างานหรือบุคคลที่นายทะเบียน

มอบหมายตรวจสอบหลักเกณฑ์ข้อพิพาทที่ขอให้ด าเนินการตามข้อ  40  วรรคสอง  และให้ตรวจสอบ
ข้อความในค าร้องและเอกสารประกอบตามข้อ  41  และให้ลงทะเบียนรับค าร้อง   
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ในกรณีที่ประธานคณะท างานหรือบุคคลที่นายทะเบียนมอบหมายเห็นว่า  ข้อพิพาทที่ขอให้
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  40  วรรคสอง  ให้นายทะเบียนยกค าร้อง 

หากเห็นว่าค าร้องไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนให้คืนค าร้องนั้นไปให้ท ามาใหม่หรือแก้ไข
เพ่ิมเติมให้ถูกต้องภายในระยะเวลาสามสิบวัน  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องไม่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าร้องไม่ประสงค์จะยื่นค าร้อง 

ข้อ ๔3 เมื่อด าเนินการตามข้อ  42  แล้ว  ให้สอบถามความสมัครใจของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการรับค าร้อง  เว้นแต่  คู่กรณีทั้งสองฝ่ายร่วมกันยื่นค าร้อง 

ข้อ ๔4 กรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งสมัครใจที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แจ้งแก่ 
ผู้ยื่นค าร้องทราบ  และให้ประธานคณะท างานหรือบุคคลที่นายทะเบียนมอบหมายเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมา  
เพ่ือให้ก าหนดวันและเวลานัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และเสนอรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย  เพ่ือก าหนดจ านวน  
ผู้ไกล่เกลี่ยและเลือกผู้ไกล่เกลี่ยรวมทั้งชี้แจงคู่กรณีเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ผลทางกฎหมาย 
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

กรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้จ าหน่ายค าร้อง
และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

กรณีที่มีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่ายและคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีที่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้   

ข้อ ๔5 ในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  ให้ตรวจสอบข้อพิพาทในคดีอาญานัน้
ด้วยว่าหากคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือ
ศาลแล้ว  ให้ประธานคณะท างานหรือบุคคลที่นายทะเบียนมอบหมายแจ้งให้กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ  และพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  ทราบ   

เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง  ให้ประธานคณะท างานหรือบคุคล
ที่นายทะเบียนมอบหมายแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  และพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  
หรือศาล  แล้วแต่กรณี  ทราบ  ในกรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาททางอาญากันได้  ให้ส่งส าเนาบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวไปด้วย 

ส่วนที ่ 2 
การแต่งตั้งผูไ้กล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ 46 การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีผู้ไกล่เกลี่ยหนึ่งคน  ให้คู่กรณีร่วมกันแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 
(2) กรณีผู้ไกล่เกลี่ยสองคนให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยฝ่ายละหนึ่งคน 
(3) กรณีผู้ไกล่เกลี่ยสามคนให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยฝ่ายละหนึ่งคนและให้คู่กรณี

ทุกฝ่ายร่วมกันแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนที่สาม   
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คู่กรณีอาจขอให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเรื่องนั้น
เสนอรายชื่อของผู้ที่เหมาะสมจะเปน็ผู้ไกล่เกลี่ยหรอือาจตกลงกันให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทภาคประชาชน
ที่ด าเนินการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทในเรื่องนั้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้ ไกล่ เกลี่ยคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ 
ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้ค านึงถึงคุณสมบัติ  ทักษะ   
ความเหมาะสมแก่ลักษณะข้อพิพาทและความพอใจของคู่กรณีทุกฝ่ายเท่าที่จะพึงกระท าได้   

การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

ส่วนที ่ 3 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผูไ้กล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ 47 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยผู้ไกล่เกลี่ย
อาจตกลงกับคู่กรณีเพื่อก าหนดกรอบระยะเวลาและแผนการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยก็ได้ 

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทความประสงค์
ของคู่กรณีที่จะระงับข้อพิพาท  และข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ย
อธิบายให้คู่กรณีเข้าใจซึ่งกันและกันหรือผ่อนปรนเข้าหากันอันน าไปสู่การตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ 

ข้อ 48 ผู้ ไกล่เกลี่ยต้องด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย  เว้นแต่   
เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบางสถานการณ์  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ลับหลังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้แต่ผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งถึงการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นให้คู่กรณี
ฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย  ทั้งนี้  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจอนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยก็ได้ 

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คู่กรณีมีสิทธิเจรจา  เพ่ือหาทางออกร่วมกันได้โดยอิสระ  ทั้งนี้  
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  เป็นพ้นวิสัย  หรือเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ข้อ 49 เมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทหรือจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยให้คู่กรณีและ  
ผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อไว้ 

บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี 
(๒) ข้อพิพาทตามกฎหมาย 
(๓) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๔) สาระส าคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เช่น  การชดใช้เยียวยา

ความเสียหาย  เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรอืงดเวน้ปฏิบัติ  ระยะเวลาด าเนินการ  หรือข้อตกลงไม่ติดใจ
ที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย 
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ข้อ 50 ให้ประธานคณะท างานหรือบุคคลที่นายทะเบียนมอบหมายด าเนินการส่ งบันทึก
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามข้อ  49  ต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เพ่ือพิจารณารับรองข้อตกลง
ระงับข้อพิพาทดังกล่าว 

ในกรณีที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทภาคประชาชนในเรื่องใดได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และ  
ออกหนังสือรับรองให้แล้ว  ให้ข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นบังคับกันได้หรือให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงบั
ไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ 

ข้อ 51 หากคู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีสิทธิ
ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  สิทธิน าคดีอาญา  
มาฟ้องจะระงับต่อเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่งแล้ว  ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่ง  ให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งด าเนินการเพ่ือขอให้มี
การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทต่อไป 

ข้อ 52 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ 
(๒) คู่กรณีถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
(๓) ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์และให้ยุติการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท 

ส่วนที ่ 4 
การบงัคับตามข้อตกลงระงบัข้อพิพาท 

 
 

ข้อ 53 เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทแล้ว 
แต่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท  คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องอาจยื่น 
ค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ 

การร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องกระท าภายในสามปีนับแต่วันที่อาจบังคับตามข้อตกลงระงับ  
ข้อพิพาทได้  ถ้าไม่ได้ร้องขอภายในก าหนดดังกล่าว  ให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นเป็นอัน
ระงับไป 

การร้องขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลยุติธรรมที่มีการท าข้อตกลงระงับข้อพิพาทในเขตศาลนั้น  
หรือศาลยุติธรรมที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล  หรือศาลยุติธรรมที่มีเขตอ านาจ
พิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยนั้น  และให้เสียค่าขึ้นศาลตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งในอัตราเดียวกับค าร้องขอให้ศาลบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



หมวด  6 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ 54 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใดที่มิได้
บัญญัติไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
เรืองศกัดิ ์ สวุารี 

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒


