
 
ค ำชี้แจงกำรใช้คู่มือบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

1. รำยงำนกรณีข้อพิพำทและปัญหำอำชญำกรรมในชุมชน  ( แบบ ศยช.1 ) 

 1.1  ใช้รายงานเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมภายในหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล 
                ของผู้ใหญ่บ้าน / คณะกรรมการ / คณะท างานศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ทุกกรณี  

 1.2  ส่งแบบรายงานให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจ าต าบลทราบ เป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือให้คณะกรรมการ 
                 ศูนย์ยุติธรรมชมุชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาทางแก้ไข หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
                 ขึ้นอีก 

2. แบบค ำร้องเรียน / ร้องทุกข์ / ขอค ำปรึกษำ  ( แบบ ศยช. 2 ) 

 2.1  ให้ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / คณะกรรมการ / คณะท างานศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ที่รับเรื่องร้องเรียน 
                  ร้องทุกข์ หรือขอค าปรึกษาฯ ด าเนินการให้ค าปรึกษา – แนะน าแนวทางแก้ไข และบันทึกราย 
                  ละเอียดไว้ในแบบค าร้องเรียน / ร้องทุกข์ / ขอค าปรึกษา ( แบบ ศยช. 2 )   

2.2  ส าเนาแบบค าร้องเรียน / ร้องทุกข์ / ขอค าปรึกษา (แบบ ศยช. 2) รายงานให้ประธานศูนย์ยุติธรรม 
                  ชุมชนทราบ เป็นประจ ำทุกเดือน 

3. บันทึกกำรตกลงยินยอมเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน  ( แบบ ศยช.3 ) 

 3.1 ให้คู่พิพาทที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แจ้งความประสงค์และเลือกผู้ไกล่เกลี่ยฯ 
                เลือกประธานผู้ไกล่เกลี่ยฯ  ทั้งนี้  การเลือกผู้ไกล่เกลี่ยหรือประธานผู้ไกล่เกลี่ย กระบวนการเลือก 
                ให้เป็นไปตามกระบวนการที่คู่พิพาทมีส่วนร่วม และยอมรับ  

 3.2 ให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ส่งบันทึกการตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  รายงานให้ 
                ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทราบ พร้อมกับสัญญาประนีประนอมยอมความ/บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ย 
                ข้อพิพาท ( แบบ ศยช.4 ) กรณีผลการไกล่เกลี่ยสามารถยินยอมและตกลงกันได้ หรือแบบรายงาน 
                กรณผีลการไกล่เกลี่ยไม่สามารถตกลงกันได้ ( แบบ ศยช.5 )  

4. สัญญำประนีประนอมยอมควำม / บันทึกข้อตกลงกำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท  ( แบบ ศยช.4 ) 

 4.1 ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ในแบบสัญญาประนีประนอมยอมความ / บันทึก 
                ข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ( แบบ ศยช.4 ) เมื่อคู่กรณีตกลงประนีประนอมยอมความต่อกัน 

 4.2 ให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รายงานผลการไกล่เกลี่ยฯ  ตามแบบสัญญาประนีประนอมยอมความ /  
                บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ( แบบ ศยช.4 ) ให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทราบโดยเร็ว 

5. แบบรำยงำนกรณีผลกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทไม่สำมำรถตกลงกันได้  ( แบบ ศยช.5 ) 

  5.1 ใช้ในกรณีคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ให้ค าแนะน าแนวทางในการแก้ไขหรือ 
                ยุติปัญหาข้อขัดแย้งที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีต่อไป และให้ส่งแบบรายงานนี้พร้อมกับ 
                บันทึกการตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ( แบบ ศยช.3 ) รายงานให้ 
                ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลทราบต่อไป  



   

 
รายงานกรณีข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ประจ าเดือน............................................................... 

หมู่ที่................ต าบล.................................................อ าเภอ..............................................จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีข้อพิพาท/ปัญหาอาชญากรรม การด าเนินงาน 

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

ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์ 

................................................................................................ ... 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

................................................................................................... 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

................................................................ ................................... 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

คู่กรณี 

ผู้ร้อง/ผู้เสียหาย/โจทย์
......................................................................................................
...................................................................................................  

ผู้ถูกร้อง/จ าเลย 

......................................................................................................

......................................................................................................  

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 ระหว่างรับเรื่อง 

 ระหว่างไกล่เกลี่ย 

 แจ้งความด าเนินคดี 

 ระหว่างการพิจารณาของศาล 

ความเห็นคณะท างาน ศยช. 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

....................................................................... . 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

      (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รายงาน 
            (..............................................................) 

                            ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการ ศยช./คณะท างาน 

แบบ ศยช. 1 



                                                                                                                                                              เลขที่.........../............ 
แบบค ำร้อง 

    ร้องเรียน/ร้องทุกข์                                            หน่วยงำน : ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบล/เทศบำลต ำบล...............................      
    ขอรับสนับสนุนกองทนุยุติธรรม                                      วันที่......... เดือน..........................พ.ศ. ................. 
    ขอให้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท 
    ขอรับค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนแก่จ ำเลยในคดีอำญำ                                             
เรียน.................................................................................... 

1. ข้ำพเจ้ำ (ผู้ร้องชื่อ)......................................................................................................อำยุ.............ปี 
ที่อยู่ เลขที่............. หมู่ที่............ ซอย............ ถนน............................................ ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต............................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์.......................................... 

2. คูก่รณี (ถ้ำมี) ..............................................................................................................อำยุ........... ปี 
ที่อยู่ เลขที่............. หมู่ที่............ ซอย............ ถนน............................................ ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต............................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์........................................... 

3. รำยละเอียด/ข้อเท็จจริงของค ำร้อง/ควำมประสงค์ (พอสังเขป)......................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

4. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ และลงลำยชื่อ และประทบัตรำ (ถ้ำม)ี รับรองส ำเนำถูกตอ้งมำพร้อมกับ 
  ส ำเนำบัตรประชำชน              อ่ืนๆ.................................................................................................................. 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
               ขอแสดงควำมนับถือ 

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

____________________________________________________________________________________________ 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่                                                                                                

ว/ด/ป ที่รบัเรื่อง.....................................                                                                          
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง................................ 

หน่วยงำน :         ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบล/เทศบำลต ำบล.........................................อ ำเภอ...........................จังหวัด....................... 
วิธีด ำเนินกำร  :         ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำทำงกฎหมำยแก่ผู้ร้อง 
        เป็นผู้จัดหรือเป็นคนกลำงไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท 
        ประสำนเพื่อส่งต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง (โปรดระบุ)......................................................................................... 
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ............................................................................................................................................................................................................... 
                      : นัดไกล่เกลีย่วันที่..................................................................... 
  : นัดครั้งต่อไปวนัที่.................................................................... เพื่อ (เช่น นัดไกล่เกลี่ย/สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม) 

ผลกำรด ำเนินกำร :       ยุติ / ผู้ร้องพึงพอใจ 
    กรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
                               ส ำเร็จ คู่กรณีพึงพอใจ 
                               ไม่ส ำเร็จ คู่กรณีตกลงกันไม่ได ้ 
                     คู่กรณี ไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย   
                                                                                  ลงชื่อ..............................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง 
                                                                                   (...........................................................) 

                                                                                          กรรมกำร/เลขำนุกำร 

แบบ ศยช. 2 



 
 

บันทึกการตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 

ข้อพิพาทที ่            /             .                                      ศูนย์ยุติธรรมชุมชน.................................... 
             .................................................................... 
            วันที่            เดือน                             พ.ศ.            . 

เรื่อง                                                                                                                            . 

วันนี้ เวลา                      น.  คู่พิพาททุกฝ่ายได้มาแสดงความตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวน 
การ ไกล่เกลี่ย และประสงค์เลือกผู้ไกล่เกลี่ยและประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย   ดังต่อไปนี้  

  ๑. คู่พิพาททุกฝ่าย มีความประสงค์ให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนท าการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท กรณี.............................................................................. ........................................................................ 
  ๒. คู่พิพาทฝ่ายผู้ร้อง                                                         . ไดเ้ลือกผู้ไกล่เกลี่ย คือ 
                         ๒.๑                                                                          .เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
                         ๒.๒                                                                          .เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

  ๓. คู่พิพาทฝ่ายผู้ถูกร้อง                                                      . ได้เลือกผู้ไกล่เกลี่ย     
                         ๓.๑                                                                           .เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
                         ๓.๒                                                                           .เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

  ๔. คูพิ่พาททุกฝ่ายได้ร่วมกันเลือกประธานผู้ไกล่เกลี่ยจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน    คือ 
                                                                                 . เป็นประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย  

การตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  การเลือกผู้ไกล่เกลี่ยและประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   ไม่ได้ถูกชักจูง ล่อลวง ขู่เข็ญ ด้วยประการใด ๆ คู่พิพาททุกฝ่ายได้อ่านบันทึกฉบับนี้แล้ว  จึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

           ลงลายมือชื่อ                                        คู่พิพาทฝ่ายผู้ร้อง  

              (                                           ) 

  ลงลายมือชื่อ                                        คู่พิพาทฝ่ายผู้ถูกร้อง  

    (                                            ) 

  ลงลายมือชื่อ                                        ประธานหรือคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

    (                                            ) 

  ลงลายมือชื่อ                                        บันทึก/พยาน              

                             (                                      ) 

 

แบบ ศยช. 3 



 ศยช/2559 
บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

หน่วยงาน :  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล/เทศบาลต าบล....................................          
วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............... 

                    ............................................................................... ผู้ร้อง 
             ระหว่าง 
                                       ............................................................................... คู่กรณี 

ประเภท :        คดีแพ่ง        คดีอาญา   ข้อพิพาท/ข้อหา/ฐานความผิด................................................................. 

 1. ข้าพเจ้า/บริษัท...............................................................................โดย................................................................. 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทน อยู่บ้านเลขที่/ส านักงานตั้งอยู่เลขที่............หมู่ที่..........ซอย...............ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์.......................................E-mail: ...............................................ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ร้อง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
 2. ข้าพเจ้า/บริษัท...............................................................................โดย................................................................. 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทน อยู่บ้านเลขที่/ส านักงานตั้งอยู่เลขที่............หมู่ที่..........ซอย...............ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์.......................................E-mail: ...............................................ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “คู่กรณี” ฝ่ายหนึ่ง  
 ขอท าบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
 1.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 2.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 3.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 4.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 5.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 หากผู้หนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ยินยอมให้อีกฝ่ายด าเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาได้ 
 อนึ่ง ในการที่ท าบันทึกข้อตกลงกันในคร้ังนี้ คู่กรณีได้ท าบันทึกข้อตกลงกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย ไม่มีผู้หนึ่ง
ผู้ใด บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญาใดๆและในการท าบันทึกข้อตกลงคร้ังนี้ไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยท่านใดเข้าไปมีส่วนได้ส่วน
เสียแต่อย่างใด 
 บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นมาสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดี
แล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ยและ
พยานไว้เป็นส าคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับรวมถึงผู้ไกล่เกลี่ย 

 ลงชื่อ................................................ผู้ร้อง  ลงชื่อ................................................คู่กรณี 
 (.............................................................)  (.............................................................) 
 ลงชื่อ................................................ประธานไกล่เกลี่ย ลงชื่อ................................................กรรมการไกล่เกลี่ย 
 (.............................................................)  (.............................................................) 
 ลงชื่อ................................................กรรมการไกล่เกลี่ย ลงชื่อ................................................พยาน 
 (.............................................................)  (.............................................................) 
 ลงชื่อ................................................พยาน  ลงชื่อ................................................ผู้จดบันทึก 
 (.............................................................)  (.............................................................) 
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