
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการอ านวยความยุติรรมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จังหวัดนครปฐม









1.หลักสุจริต
เชื่อได้ว่าไม่มีส่วนกระท าผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

เงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

2.หลักเศรษฐกิจ
มีรายได้น้อย ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
ด้วยตัวเอง ได้รับผลกระทบจากปัญหาความเดือนร้อนท า
ให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้



1.ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณประจ าปี
(ภาษีของประชาชน)
2.รับบริจาคเงินจากประชาชน
เงินที่ได้รับจะถูกเก็บไว้รวมกันแล้วแบ่งออกมาในแต่ละปี
โดยมีการบริหารจัดการจัดท าแผนการใช้จ่ายประจ าปี

ที่มาแหล่งเงินให้ความช่วยเหลือ



วิธีการให้ความช่วยเหลือ
1.สอบข้อเท็จจริงผู้ขอรับความช่วยเหลือ พยานแวดล้อม และคู่กรณี 
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2.คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดนครปฐม พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือในวงเงนิไม่เกิน 500,000 บาท(ห้าแสนบาท)
3. ผู้รับความช่วยเหลือจะไม่ได้รับเงินโดยตรง ดังนั้น ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดนครปฐมจะด าเนินการให้ ดังนี้ ช่วยเหลือในการจ่าย
ค่าจ้างทนายความ จ่ายค่าธรรมเนียมศาล หลักประกันขอปล่อยชั่วคราว
4.ผู้ขอรับความช่วยเหลือเมื่อได้รับเงินคืนจากศาลหรือศาลสั่งให้คู่กรณี
คืนเงิน ต้องคืนเงินดังกล่าวให้กองทุนยุติธรรมเท่ากับจ านวนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม





เงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1.เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ผู้ถูกล่วงละเมิด จากการกระท า
ผิดหรือประมาทจากการกระท าของผู้อื่น 
2.ไม่มีส่วนในการกระท าผิด ไม่มีส่วนประมาท ไม่ได้สมัครใจ
วิวาท 
3.ไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงภัย
4.พนักงานสอบสวนรับเรื่องเป็นคดีอาญา ฐานความผิดท้าย 
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ
5.ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ



ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณประจ าปี
จ านวน 400,000,000 บาท(สี่ร้อยล้านบาท)
(ภาษีของประชาชน) 

ที่มาแหล่งเงินให้ความช่วยเหลือ

การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือ

ผู้เสียหายหรือทายาทจะได้รับเงินจากกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร



วิธีการให้ความช่วยเหลือ
1.สอบข้อเท็จจริงผู้ขอรับความช่วยเหลือ พยานแวดล้อม และคู่กรณี ลง
พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อมูลความเห็นของพนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีอาญา
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัดนครปฐม พิจารณาให้
ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจ าเลย
3.หลักเกณฑ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น จากคู่กรณี หรือหากได้รับเงินแล้วจากจาก
หน่วยงานอื่น จากคู่กรณี ก็จะหักกลบเทียบกับการจะได้รับเงินจาก 
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ(ได้รับส่วนต่าง)





พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคประชาชน สามารถอ านวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล เป็นการด าเนินการให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลง
กันในการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยข้อพิพาท และให้ข้อตกลงอัน
เกิดจากความตกลงยินยอมของคู่กรณีมีสภาพบังคับตามกฎหมาย  ประชาชนทุกชนชั้น
สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ท าให้ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง 
ลดปัญหาความขัดแย้ง และเกิดความสมานฉันท์ในการยุติข้อพิพาท

ข้อพิพาทที่สามารถด าเนินการได้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท  พ.ศ. 2562

1.ข้อพิพาททางแพ่ง
2.ข้อพิพาททางอาญา
3.ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562



ถ้าเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว หรือกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถกระท าได้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งกระท าได้
ในกรณี ดังต่อไปนี้

1.ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์

2.ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก

3.ข้อพิพาทอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา

ข้อพิพาทอื่นนอกจาก 1,2,3 ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาทส าหรับศูนย์ไกล่
เกลี่ยหน่วยงานภาครัฐ และไม่เกินห้าแสนบาทส าหรับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาค
ประชาชน หรือไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา

กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางแพ่ง



การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา หากคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือพิจารณาคดีของ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลไปแล้ว ให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทภาคประชาชนแจ้งให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล แล้วแต่กรณีทราบ พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล อาจรอการสอบสวน การสั่งคดี การพิจารณาคดีหรือการพิพากษาคดี 
แล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้

เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาสิ้นสุดลงแล้ว ให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือศาล ในกรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาททางอาญากันได้ ให้ส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปด้วย

การด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางอาญา



1.คดีความผิดอันยอมความได้
2.คดีความผิดลหุโทษแห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบ
ต่อส่วนรวมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
3.ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

การเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวน คดีอาจไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาได้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้คู่กรณีทราบ ในโอกาสแรกว่ามีสิทธิยื่น
ค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสมัครใจและประสงค์จะร่วมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา และคดีน้ันมิได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ใน
กรณีมีผู้เสียหายหลายคน ผู้เสียหายซึ่งเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต้องสมัคร
ใจและประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญาในชัน้สอบสวน







ต าแหน่ง คุณสมบัติ จ านวน

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

กรรมการคัดเลือกจากผู้ท่ีมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับเป็นท่ี
ประจักษ์

ตามความเหมาะสม

ประธานคณะกรรมการ

แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

กรรมการคัดเลือกกันเองจากผู้ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถได้รับการ
ยอมรับเป็นที่ประจักษ์

1 คน

รองประธานคณะกรรมการ

แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

กรรมการคัดเลือกกันเองจากผู้ท่ีมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถได้รับการ
ยอมรับเป็นที่ประจักษ์

ไม่เกิน 2 คน

กรรมการ

แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

สมาชิกสภาองค์กรปกความส่วนท้องถ่ิน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ผู้แทนข้าราชการฝ่ายปกครอง, ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน, ปราชญ์ชาวบ้าน, ผู้น าชุมชน, อาสาสมัครคุมประพฤติ, อาสาสมัคร
หน่วยงานภาครัฐ, ผู้มีจิตอาสาท่ีได้รับการยอมรับเป็นท่ีประจักษ์, ข้าราชการผู้แทน
หน่วยงานในพื้นท่ีต าบล, ผู้แทนสถานีต ารวจภูธรในพื้นที่ต าบล

ไม่น้อยกว่า

6 คน

กรรมการและเลขานุการ

แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมาย 1 คน

ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ

แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมาย 1 คน

คณะท างานด้านต่าง ๆ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน

กลุ่มบุคคลท่ีมีจิตอาสาและมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
ตามความเหมาะสม



ขอบคุณครับ
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