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คํานํา

รายงานสรุปการเรียน (Coaching Techniques) ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อสรุปการเรียนรู้งานเก่ียวกับ

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ ศึกษา ทําความเข้าใจรูปแบบแผนงาน

และกระบวนการทํางานของแต่ละฝ่าย กลุ่มของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาได้อย่างถูกต้อง โดยได้ศึกษาผ่าน

แหล่งความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้สอน หนังสือ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแหล่งความรู้

จากส่ือออนไลน์ต่างๆ

ผู้จัดทําต้องขอขอบคุณ ดร.อภิรัชศักด์ิ รัชนีวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ที่เปิดโอกาส

ให้ได้เรียนรู้ ศึกษา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่เป็นครูผู้สอนที่สละเวลา ทุ่มเทในการสอน และการ

ให้คําปรึกษาต่างๆ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่สนใจเก่ียวกับแนวทาง

การบริการประชาชนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา หากมีสิ่งใดท่ีบกพร่อง ผู้จัดทํายินดีรับข้อเสนอแนะ

เพื่อนําไปปรับปรุงต่อไป

นายสมพร ณ นคร



(๒)

สารบัญ
เรื่อง หน้า
คํานํา..............................................................................................................................................................(๑)
สารบัญ.......................................................................................................................................................... (๒)
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย...........................................................................................................................1

กฎหมายในยุคสุโขทัย.......................................................................................................................1
กฎหมายกรุงศรีอยุธยา.....................................................................................................................1
กฎหมายกรุงรัตนโกสินทร์…………………………………………………………………………………………………...1
ความหมายของกฎหมาย..................................................................................................................2
ลักษณะของกฎหมาย………………………………………………………………………………………………………....2
ท่ีมาของกฎหมาย.............................................................................................................................3
ระบบกฎหมาย.................................................................................................................................4
ลําดับชั้นของกฎหมายในประเทศไทย..............................................................................................5

กระบวนการยุติธรรม.....................................................................................................................................5
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม.......................................................................................6
ข้ันตอนและการฟ้องคดีอาญา..........................................................................................................6
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง..........................................................................................................7
ข้ันตอนและการฟ้องคดีแพ่ง............................................................................................................ 7

กระทรวงยุติธรรม...........................................................................................................................................7
ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานกระทรวงยุติธรรม.............................................................................8
หน่วยงานในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม..............................................................8
หน่วยงานท่ีจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔............................................................................................8
อํานาจหน้าท่ีของส่วนกลางในกระทรวงยุติธรรม............................................................................. .8

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม....................................................................................................................10
บทบาทหน้าท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.........................................................................10
วิสัยทัศน์ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.................................................................................10
ค่านิยมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม....................................................................................10
พันธกิจ.............................................................................................................................................11
ยุทธศาสตร์.......................................................................................................................................11

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด...............................................................................................................................11
อํานาจหน้าท่ีสํานักงานยุติธรรมจังหวัด............................................................................................11
ภารกิจหลักของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด....................................................................................... 12
โครงสร้างของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา..................................................................................13
วิสัยทัศน์...........................................................................................................................................13



(๓)

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง หน้า

โครงสร้างของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา
พันธกิจ............................................................................................................................................13
I AM YPJ.........................................................................................................................................13

ฝ่ายอํานวยการ..................................................................................................................13
งานสารบรรณและธุรการ.....................................................................................14
งานประชาสัมพันธ์...............................................................................................17
งานการเงินการบัญชี............................................................................................18
งานบุคคล.............................................................................................................19

กลุ่มอํานวยความยุติธรรมและนิติการ................................................................................19
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสํานักงานจังหวัดยุติธรรม.................................................19
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

แก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔.........................................................20
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๖......................................22
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘......................................................24
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒............................................24

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม.........................................................................26
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน...............................................................................................27
งานยุติธรรมใส่ใจ..................................................................................................28
งานเยี่ยมญาติผ่านจอภาพ....................................................................................29

อ้างอิง............................................................................................................................................................32
ประวัติผู้จัดทํา................................................................................................................................................33



~ ๑ ~

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

กฎหมายไทยมีการวิ วัฒนาการมานานเช่น เดียวกันกับกฎหมายของประเทศต่างๆ ก่อน ท่ี
ประเทศไทยจะได้ใช้ระบบประมวลกฎหมายไทย ก็มีระบบกฎหมายใช้เป็นของตนเองเช่นกัน ซึ่งจะอยู่ในรูปของ
กฎหมายจารีตประเพณี ซ่ึงได้ถูกปฏิบัติสืบต่อกันมาจนยอมรับว่าเป็นกฎหมายในที่สุด และก็ได้มีการบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในกาลต่อมา เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รู้และปฏิบัติตาม ทั้งนี้ กฎหมายไทยได้มีวิวัฒนาการ
ดังต่อไปนี้

กฎหมายในยุคสุโขทัย
ปรากฎอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง ( ปีพ.ศ. ๑๘๒๘-๑๘๓๕ ) เรียกกันว่า กฎหมายส่ีบท ได้แก่
๑. บทเรื่องมรดก
๒. บทเรื่องที่ดิน
๓. บทวิธีพิจารณาความ
๔. บทลักษณะฎีกา
และมีการเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะโจรลงไปในครั้งรัชสมัยพญาเลอไทย กษัตริย์สุโขทัยองค์ที่ ๔ ซึ่งมีส่วน

ของการนํากฎหมายพระธรรมศาสตร์มาใช้ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์ ซึ่งได้มีส่วนขยาย ที่เรียกว่า
‘พระราชศาสตร์’ มาใช้ประกอบด้วย

กฎหมายกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งที่สองของไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐ พระมหากษัตริย์

ในยุคน้ัน ได้สร้างกฎหมายซึ่งเรียกว่าพระราชศาสตร์ไว้มากมาย พระราชศาสตร์เหล่านี้ เม่ือเริ่มต้นได้อ้างถึง
พระธรรมศาสตร์ฉ บับของมนู เ ป็นแ ม่บท เรียกกันว่ า “มนูสาราจารย์” พระธรรมศาสตร์ฉ บับของ
มนูสาราจารย์น้ี เป็นกฎหมายที่มีต้นกําเนิดในอินเดีย เรียกว่าคําภีร์พระธรรมศาสตร์ ต่อมามอญได้เจริญ
และปกครองดินแดนแหลมทองมาก่อน ได้แปลต้นฉบับคําภีร์ภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาบาลีเรียกว่า
“คัมภีร์ธรรมสัตถัม” และได้ดัดแปลงแก้ไขบทบัญญัติบางเร่ืองให้มีความเหมาะสมกับชุมชนของตน ต่อจากนั้น
นักกฎหมายไทยในสมัยพระนครศรีอยุธยาจึงนําเอาคัมภีร์ของมอญมาเป็นหลักในการบัญญัติกฎหมายของตน
ลักษณะกฎหมายในสมัยน้ันจะเป็นกฎหมายอาญาเสียเป็นส่วนใหญ่ ในยุคนั้นการบันทึกกฎหมายลงในกระดาษ
เริ่มมีขึ้นแล้วเชื่อกันว่าการออกกฎหมายในสมัยก่อนนั้น จะคงมีอยู่ในราชการเพียงสามฉบับเท่านั้น ได้แก่
ฉบับที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้งาน ฉบับให้ขุนนางข้าราชการทั่วไปได้อ่านกัน หรือคัดลอกนําไปใช้ ฉบับสุดท้าย
จะอยู่ท่ีผู้พิพากษาเพ่ือใช้ในการพิจารณาอรรถคดี

กฎหมายกรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยน้ัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่๑ เห็นว่ากฎหมายที่ใช้กัน แต่ก่อน

มานั้นขาดความชัดเจน และไม่ได้รับการจัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการศึกษาและนํามาใช้ จึงโปรดเกล้าให้
มีการชําระกฎหมายขึ้นมาใหม่ ในคําภีร์พระธรรมศาสตร์ โดยนํามารวบรวมกฎหมายเดิมเข้าเป็นลักษณะๆ สําเร็จ
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ และนํามาประทับตราเข้าเป็นตราพระราชสีห์ ซ่ึง เป็นตราของกระทรวงมหาดไทย
ตราคชสีห์ ของพระทรวงกลาโหม และตราบัวแก้ว ซ่ึงเป็นตราของคลังบนหน้าปกแต่ละเล่ม ตามลักษณะของ
การปกครองในสมัยน้ัน กฎหมายฉบับนั้นเรียกกันว่า “กฎหมายตราสามดวง” กฎหมายตราสามดวงน้ี ถือเป็น
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ประมวลกฎหมายของแผ่นดินที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความรัดกุม ยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญา นอกจากจะได้
บรรจุพระธรรมศาสตร์ต้ังแต่สมัยอยุธยาแล้ว ยังคงมีกฎหมายสําคัญๆอีกหลายเร่ือง อาทิ กฎหมายลักษณะพยาน
ลักษณะทาส ลักษณะโจร และต่อมาได้มีการตราขึ้นอีกหลายฉบับ ต่อมาประเทศไทยมีการติดต่อสัมพันธ์ไมตรี
กับประเทศต่างๆมาก พึงเห็นได้ว่ากฎหมายเดิมน้ันไม่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ จนทําให้ไทย
ต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต นอกจากนั้นยังไม่สามารถนํามาใช้บังคับได้ทุกกรณี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงทรงตรากฎหมายขึ้นใหม่ อาทิ พระราชบัญญัติมารดาและสินสมรส คร้ันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดวางระบบศาลขึ้นมาใหม่ และได้ให้ผู้เช่ียวชาญทางกฎหมายท้ังจากอังกฤษ
ฝรั่งเศส เบลเย่ียม ญี่ปุ่น และลังกา มาเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย และในสมัยนั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ก็ได้แก้ไขชําระกฎหมายตราสามดวงเดิมข้ึนใหม่ และจัดพิมพ์ขึ้นในชื่อของ “กฎหมายราชบุรี”
ในปีพ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจชําระและร่างกฎหมาย
ข้ึนมาใหม่ ทําการร่างกฎหมายลักษณะอาญา กฎหมายว่าด้วยการเลิกทาส กฎหมายวิธีสบัญญัติ ร่างประมวล
กฎหมายแพ่งและกฎหมายที่สําคัญหลายๆฉบับ และในรัชสมัยต่อมา กฎหมายไทยได้ถูกพัฒนาสืบต่อกันยาวนาน
ตราบจนทุกวันนี้ มีการจัดทําประมวลกฎหมาย และร่างกฎหมายต่างๆเป็นจํานวนมาก ซึ่งกฎหมายไทยน้ันได้รับ
อิทธิพลท้ังจากกฎหมายภาคพื้นยุโรป อาทิกฎหมายอังกฤษ กฎหมายฝรั่งเศส รวมท้ังจารีตประเพณีเดิมของไทยด้วย
( มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ๕ และ ๖ ว่าด้วยเร่ืองครอบครัวและมรดก ) และได้รับการแก้ไข
ให้มีความสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา มีกฎหมายท่ีทันสมัยถูกตราข้ึนใหม่ๆตลอด เช่น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่เก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ

ความหมายของกฎหมาย
กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ คําสั่ง หรือข้อบังคับที่ถูกต้ังขึ้นโดยรัฐหรือผู้มีอํานาจสูงสุดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

สําหรับดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดของสังคม และมีสภาพบังคับเป็นเครื่องมือในการทําให้
บุคคลในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คําส่ัง หรือข้อบังคับนั้น

มนุษย์ถือได้ว่าเป็นสัตว์สังคม จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แต่เนื่องจากความคิด อุปนิสัย
สภาพแวดล้อม เพศ ฯลฯ ที่แตกต่างกันไป จึงจําเป็นจะต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย
กฎหมายบางอย่าง ก็กําหนดขึ้นเป็นขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ นอกจากน้ีการบัญญัติกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้คนในสังคมปฏิบัติตามในแนวทาง
เดียวกัน ก็จะสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นอีกด้วย เหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายอันสําคัญของสังคม ซึ่งเป้าหมาย
ดังกล่าวนี้เมื่อคิดย้อนกลับไปแล้ว ก็จะมาจากคนในสังคมนั่นเอง

ลักษณะของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย แบ่งออกได้เป็น 5 ประการ คือ
1. กฎหมายต้องเป็นคําสั่งหรือข้อบังคับ ซ่ึงจะแตกต่างกับการเชื้อเชิญหรือขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม

คําสั่งหรือข้อบังคับนั้นมีลักษณะให้ต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าเป็นการเชื้อเชิญหรือขอความร่วมมือ ก็จะปฏิบัติตาม
หรือไม่ก็ได้ เช่นน้ีก็จะไม่ถือเป็นกฎหมาย เช่น การรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ หรือช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ
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2. กฎหมายต้องมาจากรัฐาธิปัตย์ หรือผู้ท่ีมีกฎหมายให้อํานาจไว้ รัฐาธิปัตย์คือผู้มีอํานาจสูงสุดของ
ประเทศ ในระบอบเผด็จการหรือระบอบการปกครองที่อํานาจการปกครองประเทศอยู่ในมือของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง ก็ ถือว่า ผู้นั้น เป็น ผู้มีอํานาจสูง สุด มีอํานาจออกกฎหมายได้ เ ช่น ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ซึ่งพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอํานาจสูงสุด พระบรมราชโองการหรือคําสั่งของพระมหากษัตริย์ก็ถือเป็นกฎหมาย
ส่วนในระบอบประชาธิปไตย ถือว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชน กฎหมายจึงต้องออกโดยประชาชน คําถามมีอยู่
ว่าประชาชนออกกฎหมายได้อย่างไร ก็ออกโดยท่ีประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าท่ีในการออกกฎหมาย
ซ่ึงก็คือ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) นั่นเอง ดังนั้น การเลือก ส.ส. ในการเลือกท่ัวไปนั้น
นอกจากจะเป็นการเลือกคนเข้ามาบริหารประเทศแล้ว ยังเป็นการเลือกตัวแทนของประชาชนเพ่ือทําการออก
กฎหมายด้วย

นอกจากดังกล่าวมาข้างต้น อาจมีบางกรณีท่ีกฎหมายให้อํานาจเฉพาะแก่บุคคลในการออกกฎหมายไว้
เช่น พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงท่ีออกโดยฝ่ายบริหาร(คณะรัฐมนตรี) ฯลฯ

3. กฎหมายต้องใช้บังคับได้โดยทั่วไป คือ เมื่อมีการประกาศใช้แล้ว บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
โดยเสมอภาค จะมีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ หรือทําให้เสียประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลใดโดย
เฉพาะเจาะจงไม่ได้ แต่อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี เช่น กรณีของทูตต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาประจําในประเทศไทยอาจ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภาษีอากร หรือหากได้กระทําความผิดอาญา ก็อาจได้รับเอกสิทธิ์ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศไม่ต้องถูกดําเนินคดีในประเทศไทย โดยต้องให้ประเทศซ่ึงส่งฑูตนั้นมาประจําการ
ดําเนินคดีแทน ฯลฯ

4. กฎหมายต้องใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการประกาศใช้แล้ว
แม้กฎหมายนั้นจะไม่ได้ใช้มานาน ก็ถือว่ากฎหมายนั้นยังมีผลใช้บังคับได้อยู่ตลอด กฎหมายจะส้ินผลก็ต่อเมื่อมีการ
ยกเลิกกฎหมายนั้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเท่านั้น

5. กฎหมายจะต้องมีสภาพบังคับ คือ การดําเนินการลงโทษ หรือกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด
ต่อผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบหรือหลาบจํา ไม่กล้ากระทําการฝ่าฝืนกฎหมายอีก และรวมไปถึง
การบังคับให้กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือบังคับให้ส่งมอบทรัพย์สินด้วย

ท่ีมาของกฎหมาย
1. ศีลธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบหรือความดีงามต่างๆที่ทําให้คนเราสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดย

สงบสุข
2. จารีตประเพณี คือ แบบแผนที่คนในสังคมยอมรับและถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน แต่ละสังคมก็มี

จารีตประเพณีท่ีแตกต่างกันออกไป ตามแต่สภาพแวดล้อม ศาสนา เชื้อชาติ ฯลฯ
3. ศาสนา คือ หลักการดําเนินชีวิตหรือข้อบังคับที่ศาสดาของแต่ละศาสนาบัญญัติขึ้นเพ่ือสอนให้คนทุกคน

เป็นคนดี
4. คําพิพากษาของศาล มีเฉพาะบางประเทศเท่าน้ันที่ถือเอาคําพิพากษาของศาลมาจัดทําเป็นกฎหมาย

เช่น ประเทศอังกฤษ คือใช้จารีตประเพณีมาพิจารณาพิพากษาคดีและเพ่ือไม่ให้มีกรณีเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ําอีก ก็จะ
นําคําพิพากษาน้ัน มาจัดทําเป็นกฎหมายเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม หากมีคดีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกันเกิดข้ึนอีก ศาล
ก็จะตัดสินเหมือนกับคดีก่อนๆ แต่ในหลายๆประเทศคําพิพากษาเป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาพิพากษาของ
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ศาลเท่าน้ัน ศาลอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาต่างจากคดีก่อนๆได้ จึงไม่ถือคําพิพากษาของศาลเป็นกฎหมาย
เช่น ประเทศไทยเราเป็นต้น

5. หลักความยุติธรรม (Equity) หลักความยุติธรรมน้ีจะต้องมาควบคู่กับกฎหมายเสมอ เพียงแต่ความ
ยุติ ธรรมของแต่ละคนก็อาจไม่ เ ท่ากัน แ ต่อ ย่าง ไร ก็ดี ผู้ บัญญัติและผู้ ใช้กฎหมาย ก็จะต้องคํ า นึง ถึง
หลักความยุติธรรมด้วยและความยุติธรรมนี้ควรจะอยู่ในระดับท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับ

6. ความคิดเห็นของนักปราชญ์ ก็คือ ผู้ทรงความรู้ในทางกฎหมายนั่นเอง อาจจะเป็นนักวิชาการ หรือ
อาจารย์สอนกฎหมายก็ตาม เน่ืองจากนักปราชญ์เหล่าน้ีจะเป็นผู้ค้นคว้าหลักการและทฤษฎีต่างๆเพื่อสนับสนุนหรือ
โต้แย้งกฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลอยู่ เสมอ ทําให้ เกิดหลักการหรือทฤษฎีใหม่ๆที่ เป็นแนวทาง
ในการบัญญัติกฎหมายได้

ระบบกฎหมาย
ระบบกฎหมายหลักๆ มีอยู่ 4 ระบบใหญ่ๆ คือ
1. ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) คือระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร ระบบกฎหมายนี้จะมี

ลักษณะเป็นการรวมรวมเอาจารีตประเพณีหรือกฎหมายต่างๆหรือบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่ โดยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรและจัดไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ ซ่ึงเรียกว่าประมวลกฎหมาย ในประเทศไทยก็ใช้ระบบ
กฎหมายซีวิลลอว์ ตัวอย่างก็เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ

2. ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) คือระบบกฎหมายจารีตประเพณี จุดกําเนิดอยู่ท่ี
อังกฤษ เนือ่งจากแต่เดิมนั้นประเทศอังกฤษมีชนเผ่าอยู่มากมายหลายชนเผ่าด้วยกัน ต่อมาได้มีการจัดตั้งศาลหลวงหรือ
ศาลพระมหากษัตริย์ ข้ึน โดยคัดเลือกผู้พิพากษาที่ มีความรู้จากส่วนกลางไปพิจารณาคดีในแต่ละท้องถ่ิน
ซ่ึงแต่ละชนเผ่าก็มีจารีตประเพณีท่ีแตกต่างกันออกไป ทําให้เกิดปัญหาในการพิจารณาคดีมากมาย แต่ในภายหลัง
ปัญหาก็ค่อยๆหมดไป เพราะเร่ิมมีจารีตประเพณีที่มีลักษณะเป็นสามัญขึ้นโดยศาลหลวงได้ใช้จารีตประเพณีเหล่านี้
ในการพิจารณาคดี ในระบบคอมมอนลอว์แต่เดิมจะไม่มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อศาลใช้
จารีตประเพณีในการพิพากษาตัดสินคดีแล้ว ก็จะมีการบันทึกคําพิพากษาน้ันเอาไว้ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานใน
การพิจารณาคดีต่อๆไป หากข้อเท็จจริงในคดีต่อๆมาเหมือนกับคดีก่อน ศาลก็จะพิพากษาไปตามที่ได้มีการบันทึก
ไว้แล้ว ถือได้ว่าคําพิพากษาของศาลก็คือกฎหมายนั่นเอง

3. ระบบกฎหมายสังคมนิยม (Socialist Law) จุดกําเนิดของระบบกฎหมายนี้อยู่ที่รัสเซีย แต่เดิมรัสเซีย
ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ แต่ในภายหลังเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ครองอํานาจ ก็ได้มีการนําหลักการและ
แนวความคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ และเลนิน มาใช้โดยเช่ือว่ากฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการขัดระเบียบและกลไก
ในสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน ปราศจากการกดขี่ข่มเหง ปราศจากชนชั้นวรรณะ ประชาชนทุก
คนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดร่วมกัน กฎหมายมีอยู่เพื่อความเท่าเทียม เมื่อใดที่สังคมเกิดความเท่าเทียมกันแล้ว
กฎหมายก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป ส่วนลักษณะของกฎหมายสังคมนิยมน้ัน จะมีการผสมผสานระหว่างกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรกับจารีตประเพณีเข้าด้วยกัน โดยมีการบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนจารีตประเพณี
นั้น เป็นตัวช่วยในการตีความและอุดช่องว่างของกฎหมายเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

4. ระบบกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม ลักษณะของกฎหมายในระบบน้ี โดยเนื้อหาของกฎหมายแล้ว
ก็จะอาศัยศาสนาหรือประเพณีนิยมเป็นฐานในการบัญญัติกฎหมายขึ้นมา เช่น กฎหมายศาสนาอิสลามกําหนด
หน้าที่ของชาวมุสลิมที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ในปัจจุบันประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม กฎหมายอิสลามมีส่วนสําคัญ
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เป็นอย่างยิ่งในการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก แต่ส่วนกฎหมายในเรื่องอ่ืนๆก็จะใช้แนวทาง
ของกฎหมายของทางโลกตะวันตก หรือใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ในเร่ืองครอบครัวและมรดกก็จะต้องนํากฎหมายศาสนาอิสลามมาใช้บังคับ ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นเฉพาะ 4 จังหวัด
ดังกล่าวเท่านั้น ส่วนในเร่ืองอื่นๆทุกจังหวัดก็จะใช้กฎหมายฉบับเดียวกันรวมไปถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

ลําดับชั้นของกฎหมายในประเทศไทย
ลําดับช้ันของกฎหมายมีไว้เพื่อบ่งบอกถึงระดับสูงตํ่าและความสําคัญของกฎหมายแต่ละประเภทรวมไปถึง

ภาพรวมของกฎหมายที่ใช้กัน กฎหมายที่มีลําดับช้ันต่ํากว่าจะมีผลยกเลิกหรือขัดต่อกฎหมายที่มีลําดับชั้นสูงกว่า
ไม่ได้ ซ่ึงเราจัดลําดับได้ ดังนี้

1. กฎหมายแม่บทท่ีมีศักดิ์สูงที่สุด ได้แก่ รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใช้ในการปกครองประเทศ
เป็นกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑ์การปกครองและกําหนดโครงสร้างในการจัดต้ังองค์กรบริหารของรัฐ กําหนดสิทธิ
และหน้าที่ของประชาชนรวมไปถึงให้ความคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว กฎหมายอื่นๆที่ออกมาจะต้อง
ออกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดท่ีขัดกับรัฐธรรมนูญจะก็จะไม่มีผลใช้บังคับได้

2. กฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญให้อํานาจแก่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก ได้แก่ ประมวลกฎหมาย
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎหมายเหล่านี้ถือว่ามีศักดิ์เป็นลําดับท่ีสองรองจากรัฐธรรมนูญ

- ประมวลกฎหมาย คือเป็นการรวมรวบเอาหลักกฎหมายในเรื่องใหญ่ๆซึ่งเป็นเรื่องท่ัวไปมาจัด
เป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ

- พระราชบัญ ญั ติ เป็ นกฎหมาย เฉพาะ เ รื่ อ ง ใด เ รื่ อ งหนึ่ ง คื อ เป็ นกฎหมายที่ ออกมา ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด

- พระราชกําหนด เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล เป็นกฎหมายที่ออกใช้ไป
พลางก่อนในกรณีท่ีมีจําเป็นเร่งด่วน

3. กฎหมายท่ีฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก ได้แก่ พะราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
4. กฎหมายที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออก ได้แก่ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับ

สุขาภิบาล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไป หมายถึง กระบวนการพิสูจน์ความจริงตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย ตํารวจ

อั ยกา ร ศาล ราชทัณฑ์ ทนายความ และคุ มประพฤ ติ รวมถึ งการบ ริ หารราชการ ต้ อง เกี่ ยวข้ อ ง

กับการให้ความยุติธรรมและการอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยการดําเนินการคดีเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ระหว่างผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อ เ จ้าพนักงาน

มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงกับผู้กระทําผิดจนถึงการฟ้องร้องต่อศาล ท้ังในกรณีของคดีแพ่งและคดีอาญา
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

๑. ประชาชน หมายถึง ประชาชนผู้เก่ียวข้อง ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย พยาน

๒. พนักงานสอบสวนหรือตํารวจ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ปลัดอําเภอ นายอําเภอ และ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

๓. พนักงานอัยการ มีหน้าท่ีฟ้องคดีผู้ถูกกล่าวหาต่อศาล เป็นทนายโจทก์หรือทนายจําเลยหรือ

ทนายความของแผ่นดิน

๔. ทนายความ คือ ผู้ท่ีดําเนินคดีให้แก่ลูกความในศาล

๕. ศาล มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

5.๑ ศาลชั้นต้น คือ ศาลเริ่มต้นคดี แบ่งเป็น

๑. ศาลจังหวัด

๒. ศาลแขวง

๓. ศาลชํานัญพิเศษ

5.๒ ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลชั้นต้นได้พิจารณาแล้ว

๑. ศาลอุทธรณ์

๒. ศาลอุทธรณ์ภาค

๓. ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ

5.๓ ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุดในการพิจารณาคดีที่ตัดสินโดยศาลอุทธรณ์แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ

ของคู่ความ จึงยื่นอุทธรณ์ได้มีอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว

6. เจ้าพนักงานบังคับคดีและพนักงานราชทัณฑ์ ในคดีแพ่งจะเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานบังคับคดี

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สําหรับคดีอาญาเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงาน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ข้ันตอนและการฟ้องคดีอาญา

๑. เม่ือมีผู้เสียหายแจ้งความ ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตํารวจเพื่อให้ดําเนินคดี

๒. พนักงานสืบสวนสอบสวนจะรวบรวมข้อเท็จจริงและพสิูจนค์วามจรงิของผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี

๓. พนักงานสอบสวนทําสํานวนข้อกล่าวหาเสนอต่ออัยการ

๔. ในชั้นศาล ศาลจะประทับฟ้อง ถ้าผู้ เสียหายฟ้องศาลเองศาลจะไต่สวนมูลฟ้องว่าคดีนั้น

มีมูลเพียงพอท่ีจะฟอ้งหรือไม่ ถ้าเปน็คดีอกุฉกรรจ์ศาลจะหาทนายความให้กับจําเลยเพือ่ความเป็นธรรม

๕. การสอบคําให้การของจําเลย

๖. การสืบพยาน ให้โจทก์สืบพยานก่อนเพื่อพิสูจน์ความผิด

๗. การพิพากษาตัดสินโดยศาลจะดูจากพยานหลักฐานท้ังบุคคล เอกสาร พยานวัตถุ

๘. การอุทธรณ์ฎีกาต้องทําภายใน 1 เดือน
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๙. การบังคับคดีเจ้าหนา้ท่ีราชทัณฑ์จะทําหนา้ท่ีตามคําพพิากษานั้น โทษทางอาญา แบ่งเปน็

๑. การริบทรัพย์

๒. ปรับ

๓. กักขัง

๔. จําคุก

๕. ประหารชีวิต (โทษสูงสุด)

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

คดีแพ่ง คือ คดีระหว่างเอกชนกับเอกชนเกี่ยวกับทรัพย์สิน บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีแพ่ง

๑. โจทย์และจําเลย

๒. ทนายความ

๓. พนักงานอัยการ

๔. ผู้พิพากษา

๕. เจ้าพนักงานบังคับคดี

ข้ันตอนและการฟ้องคดีแพ่ง

๑. โจทก์ฟ้องคดีต่อศาล โดยโจทก์อาจฟ้องคดีต่อศาลเองและแต่งตั้งทนายความเข้าดําเนิน

การว่าต่างแทน ส่วนจําเลยก็มีสิทธิ์สู้คดีด้วยการแต่งทนายได้เช่นกัน

๒. ศาลส่งสําเนาคําฟ้องต่อจําเลย

๓. จําเลยเม่ือได้รับคําฟ้องและหมายเรียกให้แก้คดี ให้ยื่นแก้ภายใน 8 วัน

๔. ศาลตรวจดูคําฟ้องท้ังสองฝ่าย แล้วกําหนดประเด็นข้อพิพาท

๕. สืบพยานโจทก์และพยานจําเลย

๖. ศาลพิพากษาคดี อาจมีการยื่นอุทธรณ์ฎีกาได้

๗. บังคับคดี ผู้แพ้ต้องปฏิบัติตามคําพิพากษา ผู้ชนะมีสิทธิ์ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้ เช่น

การยึดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด เป็นต้น

กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)
กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย

มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดําเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหาร
จัดการของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือ
และให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้ง
ป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การพื้นฟูกิจการของลูกหน้ี การบังคับ
คดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย บังคับคดีทางอาญา บําบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
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ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานกระทรวงยุติธรรม จะประกอบด้วย
๑. สํานักงานรัฐมนตรี
๒. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๓. กรมบังคับคดี
๔. กรมคุมประพฤติ
๕. กรมราชทัณฑ์
๖. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๗. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๘. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๙. สํานักงานกิจการยุติธรรม
1๐. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)

หน่วยงานท่ีจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๔

1. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒

2. สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและราชการอ่ืนที่มิได้แยกให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

๑. ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวง
๒. ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง
๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
๔. ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. ฝ่ายสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ

- งานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่
การรับ – ส่งหนังสือ และเอกสารราชการ การจัดทําทะเบียนหนังสือเข้า - ออก การลงทะเบียนรับหนังสือ
การลงทะเบียนเอกสารออกเลขท่ีของหนังสือ การคุมบัญชีหนังสือเวียนของกระทรวง การควบคุม ตรวจสอบ
จัดเก็บ รักษา ค้นหา ยืม คืนเอกสาร สิ่งพิมพ์ และหนังสือราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
การสํารวจและการทําลายเอกสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖



~ ๙ ~

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

๒. ฝ่ายบริหารท่ัวไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ
- ดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการท่ัวไป การพิมพ์หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ
- ดูแลและดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

และดําเนินการตามระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
- ดําเนินการเก่ียวการเงิน การบัญชีของกอง
- ดําเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง
- ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้นของกอง
- ดําเนินการดูแล website ของกอง
- ดําเนินการจัดทําสมุดโทรศัพท์กระทรวงยุติธรรมประจําปี
- ดําเนินการเก่ียวกับงานรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่มาติดต่อราชการซึ่งเข้า-ออกภายใน

สถานที่ราชการของกระทรวงยุติธรรม และการบริหารจัดการสถานท่ีที่กองรับผิดชอบ
- ดําเนินการเรื่องการขอบัตรผ่านเข้าทําเนียบรัฐบาล และรัฐสภาของผู้บริหาร
- ดูแลบริหารจัดการ อํานวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุม และการจัดประชุม

ของกระทรวง
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย
๓. กลุ่มงานช่วยอํานวยการและประสานราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการช่วยอํานวยการนักบริหาร โดยการรวบรวมเสนอข้อมูล พิจารณา

วิเคราะห์ กลั่นกรอง เรื่องต่างๆ ของกระทรวงรวมท้ังเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยส่ังการ
ของผู้บริหารกระทรวง

- การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการนักบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การจัด
ตารางนัดหมาย ประสานงาน อํานวยความสะดวกต่างๆ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเร่ืองก่อนนําเสนอผู้บริหาร
ติดตาม ข้อมูลตามแผนงานและโครงการท่ีผู้บริหารให้ความสนใจและส่ังการ ช่วยสรุปเรื่องและวิเคราะห์เรื่อง
เพื่อช่วยในการสั่งการของผู้บริหาร ตลอดจนการจัดเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม

- ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ดําเนินการตรวจเย่ียม/ตรวจ
ราชการของปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ดําเนินการจัดข้าราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี
ศาสนพิธี และงานพิเศษอื่นๆ

- อํานวยการประสานงาน และกํากับติดตามงานรัฐพิธี งานพิธีการในโอกาสต่างๆ และงานกิจการ
พิเศษอื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม

- จัดทําและรวบรวมร่างคําขวัญ คํากล่าวปราศรัย สุนทรพจน์ ปาฐกถา คําบรรยาย และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม
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- ดําเนินเกี่ยวกับการขอพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ ขอพระราชทานเพลิงศพและเคร่ือง
ประกอบเกียรติยศของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม

- ดําเนินการเรื่องการขอบัตรผ่านเข้าทําเนียบรัฐบาล และรัฐสภาของผู้บริหาร
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย
๔. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ
- ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
- การจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางการรวบรวม การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ของกระทรวง
- กํากับดูแลและติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์

ตามแผนงานประชาสัมพันธ์
- ดําเนินการพัฒนาระบบเทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร

กิจกรรมและผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบศิลปกรรม การถ่ายภาพน่ิง ภาพสไลด์ การถ่ายวีดีทัศน์

การจัดกิจกรรมภายใน ภายนอกกระทรวง งานพิธีการต่าง ๆ การจัดบอร์ดนิทรรศการในงานพิธีต่าง ๆ ตลอดจน
การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือการผลิตส่ือวิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง

- รวบรวมผลการดําเนินงาน ข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม วิเคราะห์ข่าวที่มีผลกระทบ
ทางสื่อมวลชน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการ แนวทางการประชาสัมพันธ์ต่อโฆษกกระทรวงยุติธรรมและรองโฆษก
กระทรวงยุติธรรม เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

- การจัดแถลงข่าวชี้แจงทําความเข้าใจแก่สื่อมวลชนและประชาชน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

บทบาทหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหน้าท่ีเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี จัดทําแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม

การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ์ ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของ

กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

"บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ"

ค่านิยมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

"บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยจิตบริการ"



~ ๑๑ ~

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดสมรรถนะสูง

๒. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรม

๓. พัฒนาการอํานวยการ และประสานการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ

๔. ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

๕. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์การอย่างมีคุณภาพ

๖. พัฒนาและดําเนินการตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการอํานวยการและการจัดการ

๒. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๓. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

๔. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและยุติธรรมทางเลือก

๕. สนับสนุนและส่งเสริมการอํานวยความยุติธรรม

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมเพื่อประสานงานและบูรณาการงานในระดับจังหวัด ทํางานร่วมกับ
ประชาชนในลักษณะหุ้นส่วน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อสร้างความ
ยุติธรรมให้ครอบคลุมและทั่วถึงโดยชุมชน เพ่ือชุมชนการนําความยุติธรรมสู่ชุมชนในเชิงรุกนี้เป็นกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก ซึ่งต่างกับระบบยุติธรรมในกระแสหลักซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายขาดความยืดหยุ่น
และมีสภาพบังคับ

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดได้ใช้หลักการยืดหยุ่นมาจัดการกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ย
คดีในชุมชน กรณีคดีเล็กน้อย คดีแพ่งและคดีที่สามารถยอมความได้ อันเป็นการลดปริมาณคดีสู่กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก ป้องกันคดีรกโรงรกศาล การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย การส่งเสริมความรู้ในเรื่องกฎหมาย
การทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

อํานาจหน้าท่ีสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

อํานาจหน้าที่ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 6๕๖๒ ข้อ ๑๘ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ๑-๑๘ มีอํานาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้

๑. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจําปีของจั งห วัด และแผนปฏิบัติ ราชการประจําปี

ของกลุ่มจังหวัด รวมท้ังคําของบปราณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
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2. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

และเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม

๓. ดําเนินงานกองทุนยุติธรรม และงานช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม รวมทั้งจําเลย

ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาโดยมิ ได้ เป็น ผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการอํานวยความยุติธรรม

และลดความเลื่อมล้ําในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน

๔. ดําเนินงานเก่ียวกับเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด

และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการดังกล่าวแต่งตั้ง

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ภารกิจหลักของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

๑. เป็นผู้แทนในกระทรวงยุติธรรมในการประสานนโยบายยุทธศาสตร์แผนและการแปลงไปสู่การปฏิบัติ

๒. เป็นผู้แทนของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย

๓. เป็นผู้ประสานกระบวนการยุติธรรมในพื้นท่ีจังหวัด

๔. สนับสนุนและพฒันาการดําเนนิงานยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชมุชนและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์)

๕ . ส่ ง เสริมและประสานความร่วมมือกับอง ค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน

ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

๖. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านกฎหมาย (กองทุนยุติธรรม

การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา

ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน)

๗. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและของส่วนราชการสังกัดกระทรวง

ยุติธรรม

๘. ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรมกรม และจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

กระทรวงยุติธรรม
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โครงสร้างของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรขับเคล่ือนบูรณาการงานยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เข้าถึงและมีส่วนร่วม

ในกระบวนยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

พันธกิจ (MISSION)

๑. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม

๒. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. กองทุนยุติธรรมและงานช่วยเหลือประชาชน

๔. งานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด

" I AM YPJ " เราผู้ยึดถืออุดมการณ์ความศรัทธาในผลผลิตความยุติธรรมเพื่อมาตุภูมิจังหวัดยะลา

I หรือ Idialism คือ ผู้ยึดถืออุดมการณ์

A หรือ Adhesion คือ การยึดม่ัน/ความศรัทธา

M หรือ Motherland คือ มาตุภูมิ

Y หรือ Yield คือ ผลผลิต

P หรือ Province คือ จังหวัด

J หรือ Justice คือ ความยุติธรรม

ฝ่ายอํานวยการ

ฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารราชการ

กระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด งานเลขานุการของผู้อํานวยการ (หัวหน้า) สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

งานธุรการทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานประชา สัมพัน ธ์ งานศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงยุติธรรม งานประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานในจังหวัด งานกรรมการจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
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งานสารบรรณและธุรการ เป็นงานเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร

"งานสารบรรณ" หมายความว่า งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทํา การรับ การส่ง

การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย (๖ ข้ันตอน คือ ทํา - รับ - ส่ง - เก็บ - ยืม - ทําลาย)

"หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ

"ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office Automations" หมายความว่า การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ

หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

"หนังสือราชการ" หมายความว่า เอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการ

"การรับหนังสือ" หมายความว่า การรับหนังสือจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคล

ซ่ึงมีมาจากภายนอกและภายใน หนังสือท่ีรับไว้แล้วนั้นเรียกว่า "หนังสือรับ"

"การส่งหนังสือภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน" หมายความว่า การจ่ายเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง

ได้แก่ ผู้อํานวยการกองๆ หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างานฯ และผู้ปฏิบัติ ได้รับทราบเรื่องราวที่จะต้องดําเนินการ

และจ่ายเรื่องให้แก่เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่อง เพื่อนําไปปฏิบัติ

ความสําคัญของงานสารบรรณ

๑. เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหน่วยงาน

๒. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง

๓. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ

๔. เป็นหลักฐานราชการมีคุณค่า

๕. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

สาระสําคัญของสารบรรณตามระเบียบงานสารบรรณ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ มีสาระสําคัญ ดังนี้

หมวดท่ี ๑ ชนิดของหนังสือ

1. หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีหลักฐานในราชการ ได้แก่

- ส่วนราชการถึงส่วนราชการ

- ส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก

- หน่วยงานอื่นถึงส่วนราชการ

- เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

- เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
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2. ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือราชการ มี ๗ ชนิด คือ

1. หนังสือภายนอก

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ

ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก

2. หนังสือภายใน

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ

ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ

3. หนังสือประทับตรา

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

ขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกํากับตรา

4. หนังสือส่ังการ หนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ได้แก่ คําส่ัง

4.1 คําสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษ

ตราครุฑ

4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไม่ก็ได้เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ

4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย

ท่ีบัญญัติให้กระทําได้ ใช้กระดาษตราครุฑ

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่

5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบ หรือแนะแนว

ทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ

5.2 แถลงการณ์คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเข้าใจในกิจการ ของทาง

ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ

5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ

6. หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีทําข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

หนังสือท่ีเจ้าหน้าที่ทําข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทําข้ึน

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง

ส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการมี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม

บันทึกและหนังสืออื่น
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6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ ส่วนราชการออกให้เ พ่ือ รับรองแก่บุคคล นิติ บุคคล

หรือหน่วยงาน เพื่อ วัตถุประสงค์อย่างหนึ่ งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป ไม่ จํา เพาะเจาะจง

ใช้กระดาษตราครุฑ

6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้ เข้าร่วมประชุม

และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน

6.3 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาส่ังการ

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ํากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน

ในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ

6.4 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและส่ือกลางบันทึกข้อมูล

หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว

มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง

ให้ทําตามแบบ เช่น โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน การสืบสวนและสอบสวน และคําร้อง เป็นต้น

๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)

E-Book ย่อมาจากคําว่า Electronic Book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลท่ีสามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ท้ังในระบบออฟไลน์ และออนไลน์

คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์
ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง
ภาพเคล่ือนไหว แบบทดสอบและสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่ง
ท่ีสําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาซ่ึงคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือ
ธรรมดาท่ัวไป

ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง

ภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงแบ่งออกได้หลายประเภทตามคุณสมบัติดังนี้
1. Text books บรรจุข้อมูลในรูปตัวหนังสือ ในลักษณะเชิงเส้นตรง ซึ่งใช้ในการค้นหาโดยเครื่องมือ

ช่วยสืบค้น (search engine) หรือใช้ browser
2. Picture books บรรจุภาพนิ่งชนิดต่างๆ ซ่ึงไม่มีเสียง
3. Talking books เป็นหนังสือท่ีมีเสียงพูด เสียงบรรยาย ดนตรีและเสียงประกอบ เพื่อประกอบ

การนําเสนอข้อมูลซ่ึงนิยมใช้ในกลุ่มผู้สูญเสียการมองเห็น
4. Moving picture books บรรจุภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งอยู่บนฐานของเทคนิคภาพเคลื่อนไหว

หรือวีดีโอ
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5. Multimedia books เป็นหนังสือที่ประกอบไปด้วยสื่อ 3 ส่วนคือ ข้อความ เสียงและรูปภาพ
ซ่ึงเป็นลักษณะของหนังสือสื่อประสม

6. Polymedia books จะใช้ส่ือทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เช่น กระดาษ
และซีดี–รอม

7. Hypermedia books ลักษณะคล้าย กับ Multimedia books ข้อ มูลมี ลักษณะไม่ เป็น เ ส้นตรง
มีการเชื่อมโยงข้อมูลโยงใยเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อน

8. Intelligent electronic books เ ป็ น ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที่ มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ ฤ ติ ก ร ร ม
และความต้องการของผู้ใช้เพ่ือปรับให้เหมาะที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แต่ละคน

9. Telemedia books เป็นหนังสือที่สร้างเพ่ือความสะดวกในการติดต่อเกี่ยวกับการส่งข้อความ
หรือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

10. Cyber books บรรจุข้อมูลในลักษณะเสมือนจริงไว้ เพื่อทดลองปฏิบัติการ เช่น ห้องฝึกงาน
ของช่างเครื่อง เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นการเตรียมประสบการณ์ให้ผู้อ่านในสิ่งที่สนใจ

หมวดท่ี ๒ การรับและส่งหนังสือ

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติ

ตามท่ีกําหนด

๑. จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดําเนินการก่อนหลัง

๒. ประทับตรารับหนังสือตามแบบท่ี ๑๒ ท่ีมุมด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียด

- เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขท่ีรับในทะเบียน

- วันท่ี ให้ลงวัน เดือน ปี ท่ีรับหนังสือ

- เวลา ให้ลงเวลาท่ีรับหนังสือ โดยตรารับมี ขนาด ๒.๕ x ๕ ซ.ม.

หนังสือส่ง คือ หนังสือท่ีส่งออกไปภายนอกให้ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้

๑. ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมท้ังสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน

๒. เม่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลาง ได้รับเรื่องและดําเนินการลงทะเบียน

ส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งตามแบบที่ ๑๔

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ PR (Public Relationship) หรือ งานประชาสัมพันธ์เป็นตําแหน่งงานที่เก่ียวข้อง

กับการส่ือสารข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นหลัก นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจําเป็นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ

ในการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพหาช่องทางในการส่ือสารท่ีดี โดยเน้นที่ความเข้าใจของผู้รับสารเป็นหลัก

และจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะไม่ทําให้สารท่ีส่งออกไปน้ันถูกบิดเบือน การประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้องค์กร

สามารถติด ต่อสื่ อสารกับบุคคลภายนอก อีกทั้ งยั ง เป็นการส่ง เส ริมภาพลักษณ์ด้านดี ให้ เป็นที่ จดจํา

โดยมีนักประชาสัมพันธ์ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเจ้าหน้าที่ PR จะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เป็นส่ือกลางในการส่งข้อมูล

ข่าวสารท่ีดี
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ประเภทของสื่อที่ใช้งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่

- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ โปสเตอร์ ไวนิล ป้ายโฆษณา แผนพับ และเอกสารต่างๆ

- สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ไฟล์สําเร็จรูป pdf โปสเตอร์รูปภาพ

- สื่อบุคคลมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งสามารถถ่ายทอด

สาระความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ไปสู่คนอื่น เช่น วิทยากร

- ท่ีมาของสื่อแต่ละประเภท

- สื่อสิ่ ง พิมพ์และสื่อเทคโนโลยี ได้รับจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานนโยบายฯ

ด้านความม่ันคงส่วนใต้ สํานักงานกิจการยุติธรรม

- สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

- เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม

- แอพลิเคช่ันยุติธรรมใส่ใจ Justice Care

- บทความจากผู้อํานวยการและเจ้าหน้าท่ีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

งานการเงินการบัญชี

ความรู้เ ร่ืองงบประมาณแผ่นดิน คือ เงินของแผ่นดินที่กฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลนําไปใช้ จ่าย

ในการบริราชการแผ่นดิน และรวมท้ังท่ีองค์กรอ่ืนๆของรัฐนําไปใช้จ่ายตามอํานาจหน้าที่และภารกิจที่กําหนดไว้

ในรัฐธรรมนูญ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินนี้ได้มาจากเงินภาษีอากรของประชาชน โดยผ่านความเห็นชอบ

จากตัวแทนของประชาชนคือรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาผู้แทนราษฎรก่อน ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญ

จึงได้มีการบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเป็นจํานวนเงินที่อนุญาตให้จ่าย

หรือให้ก่อหน้ีผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งพระราบัญญัติวิธีงบประมาณ มาตรา 4 กําหนดหลักการของงบประมาณแผ่นดิน

และการจัดทํางบประมาณดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายเป็นอํานาจการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของรัฐบาลได้อนุญาตให้ไว้ในรูปแบบ

ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งรัฐบาลกระทําภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในระยะเวลา

ท่ีกฎหมายกําหนดหรืออนุญาตไว้ เท่านั้น

๒. การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะกระทําได้เฉพาะภายใน

งบประมาณน้ันๆ เมื่อล่วงพันปีงบประมาณไปแล้วจะไม่ถือเป็นการจ่ายเงินในระบบงบประมาณแผ่นดิน กล่าวคือ

ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะได้ดําเนินการโดยวิธีการกันเงินไว้เบิกเหลือมข้ามปีตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้

ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน แบ่งได้ดังนี้

1. งบประมาณสมดุล (Balance Budget) หมายถึง งบประมาณที่รายได้ของรัฐบาลรวมกันแล้ว

เท่ากับรายจ่ายของรัฐบาลพอดี ดังนั้น รัฐบาลไม่จําเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่ายหรือนําเงินคงคลังออกมาใช้
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2. งบประมาณไม่สมดุล (Unbalanced Budget) หมายถึ ง งบประมาณ ท่ีรายได้ ของรั ฐบาล

ไม่เท่ากับรายจ่ายของรัฐบาล ถ้ารายได้ของรัฐบาลสูงกว่ารายจ่ายของรัฐบาลเรียกว่า งบประมาณเกินดุล

(Surplus Budget) ซ่ึงรัฐบาลจะมีรายได้เหลือจากการใช้จ่าย เงินคงคลังของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น ถ้ารายได้

ของรัฐบาลต่ํากว่ารายจ่ายของรัฐบาล เรียกว่า งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) ซ่ึงรัฐบาลจะต้องกู้เงิน

หรือนําเงินคงคลังออกมาใช้จ่าย

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จําแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

๒. งบรายจ่ายกลาง

งานบุคคล มีหน้าที่ คือ

1. การบริหารและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

2. การเล่ือนข้ันเงินเดือน

3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายสับเปลี่ยนและการให้ออกจากราชการ

4. จัดทําทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

5. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

6. การพิจารณาบําเหน็จความชอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

7. การเกษียณอายุ บําเหน็จบํานาญ สิทธิทดแทน

กลุ่มอํานวยความยุติธรรมและนิติการ

ก ลุ่ม อํานวยความ ยุติ ธ รรมและนิติ การ มีหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบ เกี่ ย ว กับ การประสาน

และให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

งานเสริมสร้างความเป็นธรรมและอํานวยความยุติธรรมที่ ได้รับมอบหมาย การให้ คําปรึกษากฎหมาย

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท กองทุนยุติธรรม บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คือ ให้คําปรึกษากฎหมาย ร้องเรียน

เร่ืองราวร้องทุกข์ ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา ติดตามค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายจําเลย ขอข้อมูลคุ้มครองพยานในคดีอาญา การอํานวยความสะดวกในเรือ่งความเปน็ธรรมในสงัคม

กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับสํานกังานจังหวดัยุตธิรรม

๑. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๖

๓. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

พระราชบัญญัติค่ าตอบแทนผู้ เสี ยหายและค่ าทดแทนและค่ า ใ ช้จ่ ายแก่จํ า เลยในคดีอาญา

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาในการขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในกรณีที่ผู้เสียหาย

ได้รับความเสียหายจากการกระทําในคดีอาญา ได้รับความเดือดร้อน รัฐจึงย่ืนมือเข้าช่วยเหลือจึงถือว่า

เ ป็นสวัสดิการของรัฐประเภทหนึ่ ง โดยผู้เ สียหายที่ มีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าว

จะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกาย หรือจิตใจอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดอาญา

ของบุคคลอื่นโดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการกระทําความผิดนั้น ดังน้ัน หากว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยในการกระทําความผิด ผู้เสียหายก็ไม่มีสิทธิที่จะขอรับค่าตอบแทน แม้ว่าผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทนจากรัฐ

ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะพึงได้ตามกฎหมายอื่นอีก และผู้เสียหายมีสิทธิ

ที่จะได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าว เฉพาะสําหรับฐานความผิดที่กระทํา ต่อผู้เ สียหายตามรายการที่ ระบุ

ไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น โดยค่าตอบแทนท่ีผู้เสียหายจะขอรับได้นั้น มี ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการรักษาพยาบาล รวมท้ังค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ

๒. ค่าตอบแทนในกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย

๓. ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ

๔. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร

ท้ังนี้ ค่าตอบแทนท่ีผู้เสียหายจะได้รับมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับพฤติการณ์และความร้ายแรงของ

การกระทําความผิดและสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายพึงได้รับ รวมท้ังโอกาสท่ีผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทา

ความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย

กลุ่มเป้าหมาย ที่ ไ ด้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ได้แก่

๑. ผู้เสียหายในคดีอาญา

๒. จําเลยในคดีอาญา

ผู้เสียหายในคดีอาญา องค์ประกอบของผูเ้สียหายท่ีมีสิทธิได้รับคําคอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้

๑. ต้องเป็นผู้ซ่ึงได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ

๒. ความเสียหายที่เกิดต้องเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาของบุคคลอ่ืน

๓. ผู้ท่ีได้รับความเสียหายต้องไม่มีส่วนร่วมในการถระทําความผิดนั้น

๔. ความผิดน้ันต้องเป็นความผิดตามรายการที่ ระบุไว้ ท้ายพระราชบัญญั ตินี้ เท่า น้ัน ซึ่ งได้แก่

ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดฐานทําให้แท้งลูก ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก

คนป่วยหรือคนชรา
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สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน

กรณีท่ัวไป

๑. ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงรวมแล้ว ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าพ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงรวมแล้วไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ วันละไม่เกินค่าแรง

ข้ันต่ําในจังหวัดนั้นๆ ไม่เกิน ๑ ปี

๔. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ตามท่ีเห็นสมควร ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย

๑. คําตอบแทนในกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตายเป็นเงินตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าจัดการศพเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูเป็นเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๔. ค่าเสียหายอื่นตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐บาท

จําเลยในคดีอาญา องค์ประกอบจําเลยท่ีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้

๑. ต้องเป็นจําเลยท่ีถูกคําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ

๒. ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และ

๓.ปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าจําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่างดําเนินคดี

หรือปรากฎตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ันว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิด

หรือการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิด

สิทธ์ิได้รับค่าทดแทน

๑. ค่าทดแทนการถูกคุมขัง

๒. ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริง

๓. ค่าพ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ

๔.ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างถูกดําเนินคดี

๕. ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการคําเนินคดี

6.ค่าทนายความเท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราไม่เกินกฎกระทรวงกําหนด

7.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินคดี

กรณีท่ีจําเลยถึงแก่ความตาย

๑. ค่าทดแทนกรณีจําเลยถึงแก่ความตายให้จ่ายเป็น จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. คําจัดการศพให้จ่ายเป็นจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูให้จ่ายเป็นจํานวนไม่เกิน 30,000 บาท

๔. ค่าเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒)และ (๓) จ่ายเป็นเงินตามจํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร

แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
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โดยคณะกรรมการจะกําหนดให้ผู้เสียหายหรือจําเลยได้รับค่าตอบแทนค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใด

หรือไม่ จะคํานึงถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระทําความผิดสภาพความเสียหายพฤติการณ์ของคดี

ความเดือดร้อนที่ได้รับและพิจารณาถึงโอกาลที่ผู้เสียหายและจําเลยจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นแล้วด้วย

ท้ังนี้ ผู้เสียหายและจําเลยจะต้องยื่นขอรับเงินภายใน ๑ ปี

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๖

พยาน หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญา

พนักงานผู้มีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอํานาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการดําเนินคดีอาญา

รวมท้ังผู้ชํานาญการพิเศษ แต่มิให้หมายความรวมถึงจําเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน สิทธิของพยานในคดีอาญา

ตามกฎหมายคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖ มีดังนี้

๑. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยเมื่อถูกคุกคามในฐานพยานในคดีอาญา รวมถึง

ผู้ใกล้ชิดของพยานในคดีอาญา

๒. สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม

๓. สิทธิท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนหรือเบิกความต่อศาล

๔. สิทธิท่ีจะได้รับค่าตอบแทนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง ทรัพย์สินอ่ืนเนื่องมาจากการ

เป็นพยานในคดีอาญา

๕. สิทธิท่ีจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา มาตรการทั่วไป ในการคุ้มครองพยาน

ในคดีอาญา ขั้นตอนการดําเนินการ การยื่นคําร้อง กรณีพยานในคดีอาญาได้รับการข่มขู่คุกคาม พยานสามารถ

ร้องขอใช้มาตรการท่ัวไปในการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

วตัถุประสงค์

พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยานในคดีอาญาได้รับความคุ้มครอง โดยมีมาตรการต่างๆ

ท่ีบัญญัติไว้ คือ

๑. มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานในกรณีที่พยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย อาจมีการจัดให้พยาน

อยู่ในความคุ้มครองตามที่เห็นเป็นการสมควร หรือตามที่พยานหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีประโยชน์เก่ียวข้อง ได้ร้องขอ

และในกรณีจําเป็นบุคคลดังกล่าวจะขอให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนช่วยให้ความคุ้มครองแก่พยาน

ได้ตามความจําเป็น การคุ้มครองให้พยานได้รับความปลอดภัย ให้รวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานท่ี

ที่ปลอดภัย และการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัวพยานได้

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยานและลักษณะของคดีอาญาท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีท่ี

สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน ซ่ึงมีผลต่อการที่พยาน

จะมาเป็นพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยอาจมีการนํามาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานมาใช้บังคับแก่บุคคล

ดังกล่าวได้



~ ๒๓ ~

๒. มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พยานในคดีอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ อาจได้รับการคุ้มครอง

ตามมาตรการพิเศษได้

- คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

- คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา

- คดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา

ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจาร เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผู้ เยาว์

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือความผิดเก่ียวกับการเป็นเจ้าของกิจการ

ค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทําการ

ค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

- คดีความผิดเก่ียวกับองค์กรอาชญากรรม ได้แก่ ความผิดฐานอ้ังยี่และซ่องโจรตามประมวล

กฎหมายอาญาและให้หมายความรวมถึงความผิดอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นการกระทําร่วมกันโดยกลุ่มอาชญากร

ท่ีมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีการวางเครือข่ายเป็นขบวนการหรือองค์กรลับอย่างซับซ้อนและเป็นสัดส่วน

- คดีความผิดท่ีมีอัตราโทษอย่างต่ําให้จําคุกตั้งแต่สิบปีข้ึนไป หรือโทษสถานท่ีหนักกว่านั้น

- คดีสํานักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครองพยาน

เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าพยานจะไม่ได้รับความปลอดภัยพยานหรือบุคคลอ่ืนใด

ซึ่งมีประโยชน์เก่ียวข้อง อาจมีการร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานให้สํานักงานคุ้มครองพยานดําเนนิ

การเพือ่คุ้มครองพยานตามมาตรการพเิศษอย่างหนึง่อย่างใด ดังต่อไปนี้

๑. ย้ายท่ีอยู่หรือจัดหาท่ีพักอันเหมาะสม

๒. จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเป็นระยะเวลา

ไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกินสามเดือนแต่ไม่เกินสองปี

๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อดําเ นินการเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐาน

ทางทะเบียนท่ีสามารถระบุตัวพยาน รวมท้ังการดําเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามคําขอของพยานด้วย

๔. ดําเนินการเพื่อให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม หรือดําเนินการใดเพื่อให้พยานสามารถดํารงชีพ

อยู่ได้ตามท่ีเหมาะสม

๕. ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิท่ีพยานจึงได้รับ

๖. ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาท่ีจําเป็น

๗. ดําเนินการอ่ืนใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามท่ีเห็นสมควร
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พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

ความหมายของกองทุนยุติธรรม เป็นกองทุนท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี การขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

การให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือ ๔ กรณี ดังนี้

๑. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีเช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล

หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

๒. การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกันตัว เป็นต้น

๓. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูร่างกายจิตใจ ค่าขาดรายได้ ค่าเสียหายจากการถูกละเมิด เป็นต้น

๔. การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ

ให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน เป็นต้น

คดีท่ีกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ คือ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว

คดีศาลชํานัญพิเศษและคดีอ่ืนๆรวมถึงการบังคับคดี

การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานคร

ให้ไปขอรับความช่วยเหลือที่ “สํานักงานกองทุนยุติธรรม” ในกรณีจังหวัดอ่ืนๆให้ไปขอรับความช่วยเหลือ

ท่ีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดซ่ึงมีอยู่ทุกจังหวัด

พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายความว่า การดําเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงระงับ

ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติ วิ ธีและปราศจากการวินิจฉัย ช้ีขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

การไกล่เกลีย่ข้อพิพาทท่ีดําเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี

ข้อตกลงระงับข้อพิพาท หมายความว่า ข้อตกลงท่ีคู่กรณีตกลงให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วย กฎหมาย

เ พ่ือระงับ ข้อพิพาทหรือ ข้อเรียกร้องใดๆที่ แต่ละฝ่ ายมีอยู่ และให้ คู่กรณีแต่ละฝ่ ายต่า งมีสิท ธิหน้า ท่ี

หรือความรับผิดเพียงเท่าที่กําหนดไว้ในข้อตกลงนั้น

หน่วยงานซ่ึงดํา เ นินการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท หมายความว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งดําเนินการ

ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค สํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักงานอัยการสูงสุดหรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกําหนดในกฎกระทรวง

นายทะเบียน หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐซ่ึงดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อคู่กรณี

ได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้วให้ผู้ไกล่เกล่ียบันทึกข้อตกลงการไกล่เกล่ียข้อพิพาทหรือจัดให้มีการบันทึก
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ข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คู่กรณีและผู้ไกล่เกล่ียลงลายมือชื่อไว้บันทึกข้อตกลง

ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ การดําเนินการเพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกันทางแพ่งและทางอาญา

โดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยขี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดําเนินการไปชั้นศาล

และในช้ันการบังคับคดี ดังนั้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ.นี้จึงหมายถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยในช้ันอื่นๆ

ที่ไม่ใช่ในชั้นศาลและชั้นการบังคับคดี เช่น การไกล่เกลี่ยในชั้นของหน่วยงานต่างๆท่ีดําเนินการไกล่เกลี่ย

หรือในช้ันสอบสวน

ผู้ใกล่เกล่ีย คือ บุคคลซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนและได้รับการแต่งต้ังให้ทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ผู้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1. ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรรับรองของ กพยช.

2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีทางแพ่ง

ท่ีสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ ได้แก่

- ข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับท่ีดินที่มิใช่ข้อพิพาทเก่ียวด้วยกรรมสิทธิ์

- ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท

เม่ือผู้ตายถึงแก่ความตาย รวมถึงสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่างๆท่ีผู้ตายมีอยู่

- ข้อพิพาทอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ มี ทุนทรัพย์ไ ม่เ กินห้าล้านบาท ภาครัฐ

หรือไม่เกินจํานวนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ส่วนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาท

คดีทางแพ่งที่ไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ ได้แก่

๑. คดีเก่ียวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล

๒. คดีเก่ียวกับสิทธิในครอบครัว

๓. ข้อพิพาทเก่ียวด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

คดีอาญา ข้อพิพาทท่ีสามารถไกล่เกลี่ยกันได้จะเป็น ๒ ประเภทคดี

๑. คดีความผิดอันยอมความได้

๒. คดีความผิดลหุโทษ

ในปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาเกิดข้ึนเป็นจํานวนมากจึงมีการนํากระบวนการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาททางแพ่ง ซ่ึงมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากําหนดเป็นกฎหมายกลาง

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวนหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับ

ข้อพิพาทดังกล่าวได้ โดยคํานึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสําคัญเพ่ือให้ปริมาณคดีข้ึนสู่ศาลลดน้อยลง

ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความสมานฉันท์มากขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคม

ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
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ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากการไกล่เกลี่ย

๑. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

๒. การยอมรับของคู่กรณีข้อตกลงที่ได้นั้นมีความเหมาะสมกับคู่กรณี

3. เป็นความลับ

4. คู่กรณีสามารถควบคุมกระบวนการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยตนเอง

5. ข้อตกลงระหว่างคู่กรณีสามารถบังคับได้

6. รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว

7. มีความยืดหยุ่น

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การพัฒนาและส่งเสริม

ระบบงานยุติธรรมในจังหวัด งานพัฒนาและส่งเสริมกระบวนยุติธรรมทางเลือก งานจัดทําและบริหารแผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการวางแผนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด งานจัดการความรู้ในหน่วยงาน งานจัดทําแผนงานและโครงการ

พัฒนาบุคลากรของสํานักงานยุติธรรมในจังหวัด งานลงพื้น ท่ีติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โครงการถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จัดโครงการ

ต่างๆตามแผนการปฏิบัติราชการ

การบริการประชาชนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

๑. การให้คําปรึกษาด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๒. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

๓. การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

๔. การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

๕. บริการกองทุนยุติธรรม กรณีปล่อยตัวช่ัวคราว ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ท่ีเกี่ยวข้อง

๖. บริการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา

๗. การขอสนับสนุนโครงการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายและความยุติธรรม

๘. การขอรับตรวจสารพันธุกรรม (DNA)

๙. การคุ้มครองพยานในคดีอาญา
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ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

การบริการประชาชนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

๑. การให้คําปรึกษาด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๒. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

๓. การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

๔. การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

๕. บริการกองทุนยุติธรรม กรณีปล่อยตัวชั่วคราว ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล

หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง

๖. บริการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา

๗. การขอสนับสนุนโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายและความยุติธรรม

๘. การคุ้มครองพยานในคดีอาญา

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดยะลา มีภารกิจดังต่อนี้

๑ . ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม อ า ช ญ า ก ร ร ม ใ น ชุ ม ช น (Crime Control & Prevention)

ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระทําผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวัง

ป้องกันปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบการกระทําผิดกฎหมายต่างๆในชุมชน การให้ความรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน เช่น ระเบียบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น

๒. การรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับแจ้งเบาะแส การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรม

ของประชาชนตลอดจนช่วยเหลือดูแล ให้คําแนะนําและแก้ปัญหาในเบื้องต้นต่อผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อน

แจ้ง เบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น รวมท้ังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา

ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องดําเนินการต่อไป และติดตามผลการดําเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการ

รบัทราบเปน็ระยะ

๓ . การจั ดความขั ดแย้ ง ก าร ไกล่ เ กลี่ ย ระ งับข้ อ พิพาท (Conflict Management) ไกล่ เ กลี่ ย

ระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรมในชุมชน

๔. การ เ ยียวยา เส ริมพลั งแก่ เหยื่ ออาชญากรรมและความ รู้ สึกของ ชุมชน (Community &

mpowerment) ด้วยการให้ความเข้าใจ กําลังใจ ช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้น

มีความรู้สึกท่ีดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไปรวมท้ังการให้ความรู้หรือคําแนะนําในการยื่นขอรับความช่วยเหลือ

จากทางราชการที่เก่ียวข้อง

๕. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (Reintegration) ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์

และบําบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดและผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดีเพ่ือให้บุคคลน้ันสามารถดํารงชีวิตอยู่

ในชุมชนได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีกต่อไป
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งานยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)

กระทรวงยุติธรรมได้จัดทําแนวทางการช่วยเหลือเหย่ือผู้เสียหาย และผู้ไม่ได้ รับความเป็นธรรม

แบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมใส่ใจ ๒๔ ชั่วโมง” (Justice Care) ซ่ึงเป็นแนวทางการดําเนินงานเชิงรุก

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการอํานวยความยุติธรรม ลดความเหลือ่มล้ําในสังคมเพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม

ด้วยการนําบริการด้านงานยุติธรรมไปสู่ประชาชนในระดับพ้ืนที่โดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอภายใน ๒๔ ช่ัวโมง

ทั้งน้ี หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ติดต่อได้ที่สายด่วนยุติธรรม โทร. ๑๑๑๑

กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนใกล้บ้านทั่วประเทศ

งานยุติธรรมใส่ใจ Justice care หรือเรียกว่า ยุติธรรมใส่ใจเป็น แอปพลิเคชั่น เผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมายในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ให้ประชาชนท่ัวไปใช้งานได้ฟรี โดยมีการอัพเดต

ข้อมูลทุกวันโดยไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มรวมถึงเป็นช่องทางติดต่อกระทรวงยุติธรรมโดยการใส่ใจมากขึ้น

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็นนโยบายของรัฐมนตรีแนวทางการดําเนินงานเชิงรุกที่กระทรวงยุติธรมออกมา

เพื่ อ ให้การช่ วย เหลือ เห ย่ือผู้ เ สี ยหายและผู้ ไม่ ไ ด้ รับความเ ป็นธรรมแบบบูรณาการ ภายใ ต้แนวคิด

ยุติธรรมใส่ใจ ๒๔ ชั่วโมง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอํานวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ทําให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมด้วยการนําบริการด้านงานยุติธรรมไปสู่ประชาชนในระดับพ้ืนท่ี

โดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอภายใน ๒๔ ช่ัวโมง ผ่านจะบูรณาการการทํางานของหน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ เป็นหน่วยงานหลัก

ในระดับพ้ืนที่ ที่จะนําความเป็นธรรมแบบครบวงจร ทั้งทํางานกฎหมาย ด้านร่างกายและด้านจิตใจส่งถึงมือ

ให้ประชาชนแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการช่วยเหลือประชาชนผ่านกองทุนยุติธรรม ในด้าน

การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียม ค่าใช่จ่ายอื่นเกี่ยวกับการดําเนินคดี

การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยในชั้นสอบสวน ช้ันพนักงานอัยการ ช้ันศาล การควบคุมตัวกรณีอ่ืน

การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น เงินชดเชย

รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูร่างกาย จิตใจ ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ และการให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายแก่ประชาชน เพื่อทําให้ประชาชนที่เป็นคนยากจนและด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้

ในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน

โดยลดระยะเวลาในการดําเนิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การช่วยเหลือ

โดยสํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา (สชง.) ด้วยการเยียวยาเหย่ือในคดีอาญา

หรือแพะ ซึ่งหากคุณตกเป็นเหย่ือโดนยิง โดนแทง โดนลูกหลง ความผิดเก่ียวกับเพศ ต่อชีวิต ต่อร่างกาย

ทําให้แท้งลูก ทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บป่วยหรือคนชรา โดยสามารถมาขอรับเงินตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและ

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา ซ่ึงคลอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา

๒. การให้คําปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน
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๓. การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

๔. การขอรับความช่วยเหลือในการคุ้มครองพยาน

๕. การให้คําแนะนําด้านอ่ืนๆ

งานเย่ียมญาติผ่านจอภาพ

ในช่วงปี พ.ศ.2546 มีแนวคิดในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินได้นําแนวคิดธรรมมาภิบาล

(Good Governance) มากําหนดเป็นแนวทาง ซ่ึงประเทศไทยได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยมีหลักการกําหนดไว้ดังน้ี ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจ

และยุบหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ส่วนท้องถิ่น กระจายอํานาจการตัดสินใจ

อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน หลังจากน้ันได้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยี

เป็นประโยชน์ทางการบริหารและการจัดการด้านต่างๆท่ีรู้จักกันในนามยุคดิจิทัลได้ขยายตัวสู่ส่วนราชการต่างๆ

จึงได้นํากลไกทางดิจิทัลมาพิจารณาใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการภาครัฐ สามารถจัดการบริการ

กับประชาชนได้อย่างหลากหลายมากขึ้น กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้มีแนวคิดและพัฒนาการดังกล่าว

มากําหนดเป็นแนวปฏิบัติแก่เรือนจํา ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสังกัด โดยเฉพาะการเย่ียมญาติของผู้ต้องขัง

อันเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังและญาติมีความใกล้ชิดผูกพันธ์อันเป็นเครื่องยึดเหน่ียว

ระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของทางกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการเห็นค่าความเป็นมนุษย์และด้วยความพร้อมของเทคโนโลยี

ที่ช่วยอํานวยความสะดวก จึงทําให้ระบบการเยี่ยมญาติไปไกลกว่าที่คิดนโยบายที่ส่งถึงเรือนจําและทัณฑสถาน

ทุกแห่งท่ัวประเทศ คือให้นําเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

ซึ่งมีอยู่แล้วในเรือนจํามาติดตั้งระบบเพื่อให้บริการประชาชนเยี่ยมญาติผ่าน LINE VISITOR หากระบบอินเทอร์เน็ต

ของเรือนจํามีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลไม่เพียงพอก็ขอให้ประสานหน่วยงานผู้บริการเข้ามาเพิ่มความเร็ว

ระบบดังกล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่นักโทษภูมิลําเนาห่างไกล เช่น กรณีผู้ต้องขังในจังหวัดภาคเหนือ

อาจไปกระทําความผิดอาญาและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําซ่ึงต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้

การเดินทางไปเยี่ยมญาติแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาเดินทางไป-กลับหลายวัน หลายครอบครัวต้องหยุดงานขาดรายได้

ส่งผลให้ผู้ต้องขังจํานวนมากที่ติดคุกตลอดหลายปี ไม่เคยมีญาติมาเยี่ยมเลยกลายเป็นผู้ต้องขังญาติ ท้ิง

ความโดดเด่ียวจากการถูกทอดทิ้ง ไร้ค่าหมดหวัง เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อให้พ้นโทษ

ออกไป คนกลุ่มนี้จึงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทําผิดอีก ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงให้ความสําคัญกับการเยี่ยมญาติ

เป็นอันดับต้นๆ และพยายามอํานวยความสะดวกให้การเยี่ยมญาติทําได้ง่าย ญาติได้ประโยชน์ ผู้ต้องขังมีกําลังใจ

อยากกลับตัวเพื่อออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัว กรมราชทัณฑ์ก็ประสบความสําเร็จในด้านลดจํานวนผู้กระทําผิดซ้ํา

ขณะที่สังคมภายนอกได้ความสงบสุขปลอดภัยและเพ่ือให้สอดรับกับระบบเยี่ยมญาติผ่านระบบการเยี่ยมญาติ

ทางไกลผ่านจอภาพผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
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ข้ันตอนการขอเย่ียมผู้ต้องขังผ่านระบบจอภาพ (Video Conference)

๑. ผู้ขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องยังจะต้องเป็นญาติทางสายเลือดหรือบุคคลที่ผู้ต้องขังได้กําหนดรายชื่อไว้แต่ต้อง

ไม่เกินจํานวน ๑๐ คน ในการเย่ียมแต่ละครั้งจะเข้าเย่ียมไม่เกินครั้งละ 2 คน ใช้เวลาครั้งละไม่เกิน ๑๕ นาที

ได้รับการเยี่ยมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๒. ขอรับการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งมาติดต่อครั้งแรกจะต้องทําบัตรเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านระบบจอภาพ

โดยต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีทางราชการออกให้ (ต้องมีเลขประจําตัว

ประชาชน) มาเพ่ือประกอบการทําบัตร

๓ . ทุ กค ร้ั งที่ ผู้ ขอ เข้ า เ ย่ี ยม มา เยี่ ยม ผู้ต้ อ ง ขั งต้ อ ง นํา บัตร เ ย่ียม ผู้ต้ อ งขั ง ผ่ านระบบจอภาพ

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี และแจ้งชื่อผู้ต้องขังท่ีจะขอเข้าเยี่ยมเพ่ือบันทึกประวัติการเยี่ยม

๔. ผู้ต้องขังที่ ไ ด้รับการเยี่ยม จะต้องไม่อยู่ ในเงื่อนไขห้ามเยี่ยมของกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขัง

ท่ีได้รับการเยี่ยมจะได้รับการเยี่ยมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๕. เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของเรือนจําเพ่ือแจ้งรายชื่อผู้ต้องขังที่มีผู้ประสงค์จะขอรับการ

เข้าเยี่ยม

๖. รอเจ้าหน้าท่ีเรียกช่ือ เพื่อเข้าเยี่ยมในห้องขังผ่านระบบจอภาพตามลําดับ

๗. เมื่อครบกําหนด ๑๕ นาที เจ้าหน้าที่แจ้งหมดเวลาการเย่ียม และเชิญผู้ขอรับการเข้าเย่ียมผู้ต้องขัง

ลําดับถัดไปเข้าเยี่ยม

ข้อปฏิบัติในการขอเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านระบบจอภาพ(Video Conference)

๑. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

๒. ห้ามนําส่ิงของใดๆ เข้าไปในห้องเยี่ยมญาติผ่านระบบจอภาพ

๓. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นร่างกายก่อนเข้าเยี่ยม

๔. ห้ามถ่ายภาพ วีดีโอ และห้ามใช้เครื่องบันทึกเสียงขณะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง

๕. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีฟังการสนทนา บันทึกเสียงและถ่ายภาพในการพูดคุยและตัดการสื่อสาร

หากเห็นว่าข้อความท่ีสนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม

๖. ผู้เข้าเยี่ยมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีโดยเคร่งครัด

แนวทางการขอรับบริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์

๑. ต้องเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย พี่น้องร่วมบิดา

มารดา เดียวกัน และต้องมี ช่ืออยู่ ในระบบเยี่ยมญาติของผู้ ต้องขัง กรณีผู้ ต้องขังไ ม่ มีบุคคลดังกล่าว

ให้ผู้ต้องขังลงทะเบียนกําหนดบุคคลท่ีต้องการให้เยี่ยมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการเรือนจํา

๒ . ผู้ ต้ อ ง ขั ง ร าย เ ดียวกั น ในการ เ ย่ี ยมค ร้ั ง ใดจะ ไ ด้ รับการ เ ย่ี ยมทาง ช่อ งทา ง เดี ย ว เท่ า น้ัน

เม่ือมีการจองเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถเยี่ยมปกติท่ีเรอืนจําได้อีกในครั้งนัน้
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๓. การลงทะเบียนเยี่ยมออนไลน์จะต้องทําในวันก่อนวันเยี่ยมปกติของผู้ ต้องขังรายน้ัน ๑ วัน

โดยลงทะเบียนจองเยี่ยมออนไลน์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

๔. ในแอปพลิเคชั่นไลน์ต้องใช้ชื่อและสกุลจริงให้ตรงตามท่ีทําการลงทะเบียนจองเยี่ยมออนไลน์เท่านั้น

๕. ต้องมีประวัติการมาเยี่ยมท่ีเรือนจํา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน

๖. ในวันที่เย่ียมญาติให้อยู่ในจุดที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียร รอรับการโทรติดต่อทางไลน์แอปพลิเคช่ัน

จากทางเจ้าหน้าที่ ไม่อนุญาตให้โทรเข้ามา
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อ้างอิง
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2565) “พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

แก่จําเลยในคดีอาญา” เข้าถึงได้จาก https://file.thailandpost.com สืบค้น 18 กันยายน ๒๕๖๕.
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RMUTL.AC.TH. “คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ” https://webs.rmutl.ac.th

สืบค้น ๑๘ กันยายน 2๕๖๕.

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20190524081102.pdf%20สืบค้น%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0918%20กันยายน%20๒๕๖๕
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/bo๒o/o๗/b๒o๒๑o๗๑๒๑0๒๖๔o_d๕o๘๔


~ ๓๓ ~

ประวัติผู้จัดทํา

ชื่อ นายสมพร ณ นคร
ชื่อเล่น เชี้ยง
เกิด 1๒ กันยายน 2522
ศาสนา พุทธ
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ใบอนุญาตวิชาชีพ ทนายความ

ท่ีปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว

ทนายความผู้ทําคําร้องรับรองรายมือชื่อ

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน


