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บทที่  ๑ 
การตรวจสอบข้อมูลและการด าเนินการเบื้องต้น 

๑.๑  วัตถุประสงค์ 
 -  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์
และเก่ียวข้องกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความ 
 - เพ่ือใหส้ารบบงานคดมีีความครบถ้วนถูกต้อง  และสามารถสืบค้นข้อมูลหรือท าให้การติดตามเรื่องเป็นไป
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว    

๑.๒  การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
 -  ตรวจสอบวันที่ประทับตรารับหนังสือเข้า,  วันที่รับ – ส่งหนังสือสภาทนายความที่น าส่งส านวนคดี
อุทธรณค์ าสั่งลงโทษคดมีรรยาททนายความในชั้นรับเรื่องเข้า  
 -  เมื่อส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรม  ไดร้ับหนังสือของสภาทนายความที่น าส่งส านวนคดีมรรยาท
ทนายความ  ก็จะเป็นผู้ลงทะเบียนรับเรื่องและบันทึกการลงรับในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ เพ่ือเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ  โดยมอบหมายให้ส านักกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความ  
 -  ส านักงานรัฐมนตรีจะส่งส าเนาหนังสือของสภาทนายความที่น าส่งอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาท
ทนายความพร้อมส านวนคดีมรรยาททนายความล่วงหน้าให้ส านักกฎหมายพิจารณาและด าเนินการ  และเมื่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความได้ลงนามในหนังสือน าส่งอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความแล้ว  ส านักงานรัฐมนตรีก็จะส่งหนังสือฉบับดังกล่าวให้กองกลาง  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุติธรรม  เพ่ือส่งหนังสือให้ส านัก
กฎหมาย  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  พิจารณาและด าเนินการต่อไป   
 -  เมื่อส านักกฎหมาย  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ได้รับส าเนาหนังสือของสภาทนายความที่น าส่ง
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความพร้อมส านวนคดีมรรยาททนายความจากส านักงานรัฐมนตรีเป็นการ
ล่วงหน้าแล้ว  ฝ่ายบริหารทั่วไปก็จะมีการลงทะเบียนรับเรื่อง และผู้อ านวยการส านักกฎหมายได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่กลุ่มนิติการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความ   
 -  กลุ่มนิติการ  ส านักกฎหมาย  ด าเนินการลงทะเบียนรับเรื่องตามระบบงานสารบรรณ 

 ความส าคัญ 
 เนื่องจากการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความมีก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ดังนั้น  วันที่ที่ได้รับหนังสือของสภาทนายความที่
น าส่งอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความพร้อมส านวนคดีมรรยาททนายความจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
ด้วยเหตุนี้  ท าให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนิติการมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาและด าเนินงานแต่ละข้ันตอนให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๓๐  วัน  เพื่อเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  ซึ่งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปคือ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีระยะเวลาในการพิจารณาอีก  ๓๐  วัน    
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ตัวอย่าง  หนังสือน าส่งอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาทนายความของสภาทนายความ 

 
 

 หมายเลข  ๑  เลขรับและวันที่รับหนังสือของส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรม 
 หมายเลข  ๒  เลขรับและวันที่รับหนังสือของส านักกฎหมาย  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
 หมายเลข  ๓  เลขรับและวันที่รับหนังสือของกระทรวงยุติธรรม  
 
 
 

หมายเลข ๑ 

หมายเลข ๒ 

หมายเลข ๓ 
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๑.๓  การด าเนินการเบื้องต้น 
 -  การตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือน าส่งอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดมีรรยาททนายความ  
 เมื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มนิติการ  ๑  ส านักกฎหมาย  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบส านวนคดีมรรยาท
ทนายความดังกล่าวแล้ว  นอกจากต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามข้อ  ๑.๒  แล้ว  ยังต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของหนังสือน าส่งอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความของสภาทนายความ   

ความส าคัญ 
หนังสือน าส่งอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความของสภาทนายความอาจมีความไม่ครบถ้วนและ

ไม่ถูกต้อง  เช่น  หนังสือออกของสภาทนายความไม่ได้ระบุเลขที่หนังสือออก  (มุมบนซ้ายถัดจากหัวกระดาษ  “ที่    
สท.  .../....”  หรือไม่มีการลงวันที่ออกหนังสือ  หรือระบุเดือนหรือปี  พ.ศ. .... ที่ออกหนังสือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน  
หรือชื่อผู้กล่าวหาและหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ถูกต้องตามเอกสารพยานหลักฐานที่ปรากฏในส านวนคดีมรรยาท
ทนายความ  หรือไม่มีลายมือชื่อประธานกรรมการมรรยาททนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงนาม หรือระบุโทษ 
ผิดมรรยาททนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  หรือระบุข้อหาที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความ
ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ไม่ถูกต้อง   
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บทที่  ๒ 
การตรวจสอบองค์ประกอบของส านวนคดีมรรยาททนายความ 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 
 -  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารพยานหลักฐานในส านวนคดีมรรยาททนายความ หาก
ปรากฏว่ายังขาดเอกสารพยานหลักฐานซ่ึงมีความส าคัญ  อันจะมีผลต่อการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาท
ทนายความ  อาจต้องส่งส านวนคดีมรรยาททนายความดังกล่าวคืนสภาทนายความไปก่อน  เนื่องจากการพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความมกีรอบระยะเวลาในการพิจารณาและด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  หรือหากเป็น
เอกสารพยานหลักฐานที่มีความส าคัญไม่มากนัก  จะได้เร่งด าเนินการเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนไดท้ันท่วงที 
 -  เพ่ือทราบถึงรูปคดีและกระบวนการพิจารณาคดีมรรยาททนายความของคณะกรรมการสอบสวน  
คณะกรรมการมรรยาททนายความ  และคณะกรรมการสภาทนายความ  ว่าคดีมีข้อเท็จจริงซับซ้อน  หรือมีความ
ยุ่งยากมากน้อยเพียงใด  ซึ่งอาจพิจารณาได้จากเอกสารพยานหลักฐานในส านวนคดีมรรยาททนายความที่มีเป็น
จ านวนมาก  จ านวนและประเภทของข้อกล่าวหา  ฐานะและจ านวนของผู้กล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหา  พยานของฝ่าย
ผู้กล่าวหาหรือพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา  เป็นต้น  

๒.๒  การตรวจสอบส านวนคดี 
       ส านวนคดีมรรยาททนายความประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความ  ประกอบด้วย
เอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
       -  หนังสือน าส่งอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความจากสภาทนายความ  เพ่ือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความพิจารณาและมีค าสั่งตามพระราชบัญญัติทนายความ  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาตรา  ๖๘  
       -  ค ากล่าวหาและเอกสารประกอบท้ายค ากล่าวหา  และการยื่นค ากล่าวหา 
       -  ค าแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารประกอบท้ายค าแก้ข้อกล่าวหา  และการยื่นค าแก้ข้อกล่าวหา 
       -  บันทึกการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ  ค าคัดค้านกรรมการสอบสวนมรรยาท
ทนายความ  (ถ้ามี) 
       -  หนังสือแจ้งวันนัดพร้อม หนังสือแจ้งวันนัดสอบสวน หนังสือเรียกพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง บันทึกค าให้การพยานและเอกสารที่อ้างส่ง  รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน    
       -  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
       -  ความเห็นของกรรมการมรรยาททนายความผู้ตรวจส านวน 
       -  ความเห็นของคณะกรรมการมรรยาททนายความ 
       -  ค าสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ 
       -  อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความของผู้ถูกกล่าวหาและเอกสารประกอบท้ายอุทธรณ์ และการ
ยื่นค าอุทธรณ ์

การตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ต้องด าเนินการดังนี ้
๒.๒.๑  ตรวจสอบหนังสือน าส่งอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความจากสภาทนายความว่ามีการ

ระบุเลขที่หนังสือ “ที่  สท.../....”  ระบุวันเดือนปี  ระบุหัวเรื่อง  “ขอส่งอุทธรณ์ค าสั่งคดีมรรยาททนายความ”  
เรียน  “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”  และระบุเนื้อหา  “ขอส่งอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหา  ส านวนคดี
มรรยาททนายความ  คดีด าที่.../....  คดีแดงที่.../....  ระหว่าง  ผู้กล่าวหา  (ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้กล่าวหา) และผู้ถูกกล่าวหา  
(ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้ถูกกล่าวหา).........” 
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กรณีผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ถูกกล่าวหา
ประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมีค าสั่ง
ให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ต้องระบุวันที่ที่ผู้ถูก
กล่าวหาได้รับแจ้งผลค าสั่งชี้ขาด  และวันที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความได้รับอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหา  
(ตัวอย่างหมายเลข  ๑)  

๒.๒.๒  ตรวจสอบค าอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่มุมบนด้านซ้ายของแบบพิมพ์อุทธรณ์ว่า  ผู้มีอ านาจรับ
อุทธรณ์ได้ลงลายมือชื่อรับเป็นอุทธรณ์ที่จะต้องน าส่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความแล้ว (ตัวอย่างหมายเลข  ๒) 

๒.๒.๓  ตรวจสอบค ากล่าวหาและค าแก้ข้อกล่าวหา รวมทั้งเอกสารประกอบท้ายค ากล่าวหาและท้ายค าแก้
ข้อกล่าวหาว่ามีจ านวนหน้าทีค่รบถ้วนหรือไม ่มีการลงลายมือชื่อท่ีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

ความส าคัญ 
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่า  ค ากล่าวหาและค าแก้ข้อกล่าวหาของคู่กรณีมีความครบถ้วนถูกต้อง  

ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาในชั้นการจัดท าบันทึกความเห็น 

๒.๒.๔  ผู้กล่าวหาเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายที่มีสิทธิกล่าวหาทนายความว่าประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ  ตามพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาตรา  ๖๔  วรรคหนึ่ง  หรือไม่  หากเป็นผู้กล่าวหาแล้ว
ไดท้ าค ากล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความภายในระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติ
ทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาตรา  ๖๔  วรรคสอง  ก าหนดหรือไม่  กล่าวคือสิทธิกล่าวหาจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นก าหนด  
๑  ปี  นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิกล่าวหารู้เรื่องการประพฤติผิดมรรยาททนายความและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด  แต่ต้องไม่เกิน  
๓  ปี  นับแต่วันประพฤตผิิดมรรยาททนายความ 

ความส าคัญ 
หากผู้กล่าวหาเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายที่มีสิทธิกล่าวหาทนายความว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ 

ตามมาตรา  ๖๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้ยื่นค ากล่าวหาเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา
ตามมาตรา  ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ถือว่าผู้กล่าวหาไม่มีสิทธิยื่นค ากล่าวหา
เนื่องจากสิทธิกล่าวหาของผู้กล่าวหาได้พ้นระยะเวลาไปแล้ว ท าให้ไม่สามารถพิจารณาค ากล่าวหานั้นต่อไปได้ 

๒.๒.๕  ตรวจสอบกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ 
ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้ก าหนดเกี่ยวกับ

กระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
-  การส่งส าเนาค ากล่าวหา  หรือการแจ้งใดๆ  ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาต้องเป็นการส่งโดยชอบตามที่ก าหนดไว้

ในข้อ  ๒๐  จงึจะถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับค ากล่าวหาหรือการแจ้งใดๆ  โดยชอบแล้ว 
-  ผู้ถูกกล่าวหายื่นค าแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลา  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค ากล่าวหา  หรือภายใน

ก าหนดระยะเวลาซึ่งประธานกรรมการมรรยาททนายความได้ขยายให้  ตามข้อ  ๒๒   
-  การส่งส าเนาค าแก้ข้อกล่าวหา  หรือการแจ้งใดๆ  ให้แก่ผู้กล่าวหาต้องเป็นการส่งโดยชอบตามที่ก าหนด

ไว้ในข้อ  ๒๑  จงึจะถือได้ว่าผู้กล่าวหาได้รับค าแก้ข้อกล่าวหา  หรือการแจ้งใดๆ  โดยชอบแล้ว 
-  การสอบสวนได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่  ตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ความส าคัญ 
การตรวจสอบดังกล่าวมีผลต่อการพิจารณา  กล่าวคือ  หากกระบวนการสอบสวนคดีมรรยาททนายความของ

คณะกรรมการสอบสวนไมช่อบด้วยข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
หรือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  อาจมีผลต่อค าสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ   
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๒.๒.๖  ค าสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ  ให้ตรวจสอบว่า  คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณา
จากประเด็นใด  มีการน าพยานหลักฐานใดมาปรับเข้ากับองค์ประกอบความผิดตามข้อกฎหมาย  และใช้ดุลยพินิจในการ
ก าหนดโทษที่เหมาะสมจากลักษณะความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีหรือไม่  อย่างไร  มีการเยียวยาผู้กล่าวหาจากกรณี
ดังกล่าวหรือไม่  เพียงใด  และภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม ่    

๒.๓  กรอบระยะเวลาในการพิจารณาด าเนินการ   
นิติกรผู้รับผิดชอบส านวนคดีมรรยาททนายความ  ควรตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานต่างๆ  ในส านวน

คดีมรรยาททนายความให้แล้วเสร็จภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับส านวนคด ี
ข้อควรพิจารณาและข้อควรระวัง 
-  เมื่อได้รับส านวนคดีมรรยาททนายความ  นิติกรผู้รับผิดชอบควรเร่งตรวจสอบส านวนคดีทันที  หากพบว่า

ยังขาดเอกสารพยานหลักฐานหรือเอกสารพยานหลักฐานมีความบกพร่องหรือมีปัญหาข้อขัดข้องใดๆ  จะได้ด าเนินการ
แก้ไขได้ทันท่วงที  มิฉะนั้นแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาด าเนินการในส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  

-  หากกรณีเป็นการขาดเอกสารพยานหลักฐานส าคัญในคดี  หรือขาดข้อเท็จจริงในประเด็นแห่งคดี ท าให้ 
ไม่สามารถพิจารณาด าเนินคดีต่อไปได้  นิติกรผู้รับผิดชอบก็จะเสนอความเห็นให้มีการย้อนส านวนคืนไปยังสภาทนายความ
เพ่ือให้คณะกรรมการสภาทนายความท าการสอบสวนเพ่ิมเติม  ซึ่งการย้อนส านวนจะท าให้กระบวนการในการพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความของผู้ถูกกล่าวหาล่าช้าออกไป  โดยในกรณีที่มีการสอบสวนเพ่ิมเติม  ระยะเวลา  
๖๐  วัน  ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับส านวนการสอบสวนเพิ่มเติม  อันเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาโดยตรง   
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บทที่  ๓ 

การก าหนดประเด็นอุทธรณ์และการพิจารณาพยานหลักฐาน 

๓.๑  วัตถุประสงค์ 
 ส านวนอุทธรณ์คดีมรรยาททนายความที่ขึ้นมาสู่การพิจารณานั้น  จะประกอบด้วยถ้อยค าส านวน
หลายส่วน  การก าหนดประเด็นพิจารณาย่อมท าให้สามารถแยกข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติแล้วออกจากข้อเท็จจริง
ที่ยังโต้แย้งกันอยู่ได ้ เพ่ือที่จะได้ทราบว่าในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์นี้ยังคงเหลือประเด็นใดที่จะต้องพิจารณา  ประเด็นใด
เป็นข้อส าคัญที่มีผลถึงการแพ้ชนะในคดี  ประเด็นใดเป็นรายละเอียดที่ไม่ส่งผลต่อการพิจารณา  เพ่ือที่จะได้ก าหนด
ประเด็นในการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง  ท าให้การพิจารณาตรงตามประเด็น 

๓.๒  การก าหนดประเด็นอุทธรณ์ 
 กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 -  ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๔ 
 -  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ภาค  ๑  ลักษณะ  ๕  ว่าด้วยพยานหลักฐาน  มาตรา  ๒๒๕ 

 การด าเนินการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๓.๒.๑  ก าหนดประเด็นอุทธรณ์ 
 การก าหนดประเด็นพิจารณาอุทธรณ์คดีมรรยาททนายความ  จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่ได้มีการยกขึ้นกล่าวอ้างไว้ในค ากล่าวหา  ค าแก้ข้อกล่าวหา  พยานหลักฐานที่คู่ความแต่ละฝ่ายน าส่ง
หรือคณะกรรมการสอบสวนแสวงหาได้มา  ค าอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหา  ตลอดจนการพิจารณาและความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการมรรยาททนายความ  และคณะกรรมการสภาทนายความ  เพ่ือพิจารณาว่า
ข้อเท็จจริงใดที่ยังไม่ยุติและเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิด  หรือไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิดตามกฎหมายและข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการงดเว้นหรือลดหย่อนผ่อนโทษ  มาก าหนด
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหา 
 ๓.๒.๑.๑  พิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์  (ผู้ถูกกล่าวหา)  ก่อนเป็นล าดับแรกว่า  ในอุทธรณ์     
ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้ในเรื่องใดบ้าง  เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมาย  เพ่ือน ามาก าหนดเป็น
ประเด็นข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาในชั้นอุทธรณ์  เช่น  ผู้ถูกกล่าวหาต่อสู้ว่าไม่ได้รับเป็นทนายความในคดีที่ถูกกล่าวหา
หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยได้รับเงินค่าว่าจ้างทนายความหรือค่าวิชาชีพ  หรือได้รับเงินค่าจ้างว่าความมาแล้ว  แต่เป็นการ
ตกลงจ้างว่าความเฉพาะในศาลชั้นต้น  หรือศาลอุทธรณ์  หรือศาลฎีกา  หรือให้ด าเนินการในชั้นบังคับคดี  เป็นต้น 
 ๓.๒.๑.๒  พิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่ยกข้ึนอ้างในชั้นอุทธรณ์นั้น  ได้มีการยกขึ้นว่ากันมาแล้ว
โดยชอบในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการมรรยาททนายความหรือไม่  ตลอดจนเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
หรือไม่  ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๔  ประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๒๒๕  หากไม่เป็นเช่นนั้น  ต้องถือว่าไม่มีประเด็นดังกล่าวที่จะต้องพิจารณาในชั้น
อุทธรณ์อีก  (อุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดี  เช่น  แม้จะพิจารณาแล้วรับฟังได้ตามที่กล่าวอ้าง  ก็ไม่มีผลท าให้ค าสั่งชี้ขาด
เปลี่ยนแปลงไป  เป็นต้น) 
                            ตัวอย่าง  เช่น  ในชั้นสอบสวนผู้กล่าวหาให้การว่า  ผู้ถูกกล่าวหารับเงินค่าจ้างไปแล้วไม่ยอม
ด าเนินคดี  ท าให้คดีล่าช้า ส่วนผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า  ผู้ถูกกล่าวหาได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
คดีดังกล่าวตามขั้นตอนแล้ว  มิได้เพิกเฉยต่อคดีแต่อย่างใด  คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแล้วมีค าสั่ง  
ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาตรา  ๕๒  (๒)  ห้ามท าการเป็นทนายความมีก าหนด  
๑  ปี  ต่อมาผู้ถูกกล่าวหายื่นอุทธรณ์ว่าตนมิได้ตกลงรับเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหาแต่อย่างใดเพียงประเด็นเดียว 
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 กรณีตามตัวอย่างจะเห็นได้ว่า  ข้อต่อสู้ตามอุทธรณ์นี้  ผู้ถูกกล่าวหามิได้ยกเป็นข้อต่อสู้ไว้ในชั้น
สอบสวนแต่อย่างใด  อีกทั้งได้ให้การไปในทางยอมรับว่าเป็นทนายความของผู้กล่าวหา  และด าเนินการในคดีตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้วด้วย  อุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบและไม่ถือว่าเป็นประเด็นที่
ต้องวินิจฉัย 
 ๓.๒.๑.๓  พิจารณาว่าประเด็นข้อต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นั้นยุติไปแล้วหรือไม่  ซึ่งต้องพิจารณา
จากค ากล่าวหาและค าแก้ข้อกล่าวหา  โดยพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาให้การยอมรับหรือปฏิเสธหรือภาคเสธ  โดยยอมรับ
บางส่วน  ปฏิเสธบางส่วน  กล่าวคือ 
 ก.  กรณีผู้ถูกกล่าวหาให้การยอมรับและขอบรรเทาโทษ  ถือว่าข้อเท็จจริงที่ว่า  ผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระท าผิดมรรยาททนายความหรือไม่นั้นเป็นอันยุติไป  คงเหลือประเด็นเพียงว่า  ควรลงโทษสถานใดเท่านั้น 
 ตัวอย่าง  เช่น  ผู้กล่าวหากล่าวหาว่า  ผู้ถูกกล่าวหารับเงินค่าจ้างว่าความไปแล้วไม่ยอม
ด าเนินคดี  เป็นเหตุให้คดีล่าช้า  ผู้ถูกกล่าวหาให้การยอมรับว่า  ผู้ถูกกล่าวหายังมิได้ด าเนินการเกี่ยวกับคดีดังกล่าวจริง  
เนื่องจากตนรับคดีของคนอ่ืนไว้หลายคดี  และต้องเดินทางไปต่างจังหวัดตลอดเวลา  เป็นเหตุให้ยังมิได้ด าเนินการในคดี
ของผู้กล่าวหาที่ได้มอบหมายให้ท าซึ่งยังไม่ขาดอายุความ  และสามารถด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายได้  ขอให้
ลงโทษสถานเบา 
     กรณีตามตัวอย่างจะเห็นได้ว่า  ผู้ถูกกล่าวหาให้การยอมรับและขอบรรเทาโทษ  ประเด็นว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดมรรยาททนายความหรือไม่จึงยุติไปแล้ว  คงเหลือประเด็นพิจารณาเพียงว่าควรลงโทษ   
ผู้ถูกกล่าวหาสถานใดเท่านั้น 
 ข.  กรณีผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธลอยๆ  ไม่มีเหตุผลแห่งการปฏิเสธ  ถือว่ายอมรับข้อเท็จจริง
ตามข้อกล่าวหา 
 ตัวอย่าง  ผู้กล่าวหากล่าวหาว่า  ผู้ถูกกล่าวหารับเงินค่าจ้างไปแล้วไม่ยอมด าเนินคดี  
ท าให้คดีล่าช้า  ผู้ถูกกล่าวหาให้การเพียงว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา  โดยมิได้ให้เหตุผลและแสดงพยานหลักฐาน
ใดๆ  ที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตน  ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเหตุผลแห่งการปฏิเสธ  และเป็นการยอมรับข้อเท็จจริง
ตามข้อกล่าวหาของผู้กล่าวหา 
 ค.  กรณีผู้ถูกกล่าวหาภาคเสธ  ข้อเท็จจริงในส่วนของการยอมรับเป็นอันยุติไป  คงเหลือประเด็น
พิจารณาเพียงเฉพาะส่วนที่ยังปฏิเสธอยู่เท่านั้น 
 ตัวอย่าง  เช่น  ผู้กล่าวหากล่าวหาว่า  ผู้ถูกกล่าวหารับเงินค่าจ้างไปแล้ว  ไม่ยอมด าเนินคดี
เป็นเหตุให้คดีล่าช้า  ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับว่าเป็นทนายความของผู้กล่าวจริง  แต่มิได้ท าให้คดีล่าช้าหรือเสียหาย
ตามที่ผู้กล่าวอ้าง  ดังนั้น  ประเด็นที่ว่ามีการว่าจ้างให้ท าคดีหรือไม่  จึงรับฟังเป็นยุติ  คงเหลือประเด็นพิจารณาว่า    
ผู้ถูกกล่าวหาท าให้คดีล่าช้าหรือเสียหายหรือไม่ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธ 
 ๓.๒.๑.๔  การจัดล าดับความส าคัญของประเด็น  กรณีประเด็นที่ต้องพิจารณาในชั้นอุทธรณ์  
มีหลายประเด็น  ให้พิจารณาว่าประเด็นใดเป็นข้อส าคัญที่มีผลถึงการแพ้ชนะคดี  ประเด็นใดเป็นเพียงรายละเอียดที ่ 
ไม่ส่งผลต่อการวินิจฉัย  เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่จะต้องพิจารณา  และหากประเด็นใดเป็นข้อส าคัญ  
ซึ่งหากวินิจฉัยแล้วจะมีผลให้ไม่ต้องพิจารณาในประเด็นอ่ืนๆ  อีก  สมควรยกประเด็นเช่นว่านี้ขึ้นพิจารณาก่อน
ประเด็นอ่ืน 
                            ตัวอย่าง  เช่น  ผู้กล่าวหากล่าวหาว่า  ผู้ถูกกล่าวหารับเงินค่าจ้างไปแล้วไม่ยอมด าเนินคดี  
ท าให้คดีล่าช้า  ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับว่าเป็นทนายความของผู้กล่าวหา  แต่มิได้ท าให้คดีล่าช้าหรือเสียหายตามที่
ผู้กล่าวหากล่าวอ้าง  และผู้กล่าวหามาร้องเรียนต่อสภาทนายความเมื่อเกินก าหนดระยะเวลายื่นค ากล่าวหา 
  กรณีนี้  สมควรที่จะยกประเด็นทีว่่าผู้กล่าวหายื่นค ากล่าวหาต่อประธานกรรมการมรรยาท
ทนายความภายในก าหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่  ขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นประเด็นแรก  เพราะหาก
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ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นเช่นว่านั้นแล้ว  คดีของผู้กล่าวหาย่อมขาดอายุความและไม่จ าเป็นต้องพิจารณาในประเด็นอ่ืนๆ  
อีกต่อไป 

 

๓.๓  การพิจารณาพยานหลักฐานตามประเด็นพิจารณา 
 ๓.๓.๑  พิจารณาข้อกล่าวอ้างตามประเด็นที่พบ  แล้วค้นหาพยานหลักฐาน  ทั้งในค าให้การพยานบุคคล
และพยานเอกสารในส านวนคดีมรรยาททนายความมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าว  เช่น  ผู้กล่าวหากล่าวอ้างว่า    
ได้พบผู้ถูกกล่าวหาที่ไหน  เมื่อใด  มีการเจรจาตกลงกันแบบไหน  อย่างไร  มีการส่งมอบเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จ านวนเท่าไหร่  ให้ใคร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร  ผู้ถูกกล่าวหาต้องด าเนินการอะไร  ให้ใคร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  และ
อย่างไร  ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้มีความส าคัญ  จึงต้องน าค าให้การพยานบุคคลในชั้นสอบสวนและพยานเอกสารในส านวน
คดีมรรยาททนายความมาพิจารณาประกอบข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีน้ าหนักเพียงพอให้รับฟังได้หรือไม่ อย่างไร 
                 ตัวอย่าง  การพิจารณาตามข้อเท็จจริง  (ควรมีการสรุปย่อจากค ากล่าวหา,  ค าแก้ข้อกล่าวหา ค าให้การ
และเอกสารพยานหลักฐานต่างๆ  ตามล าดับวันเวลา  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา)  เช่น 
                                 นาย ป. พยานผู้กล่าวหา ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า พยานรู้จักกับผู้กล่าวหา  
มากว่า ๒๐ ปี โดยเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้กล่าวหากับภรรยาได้มาพบพยานเพ่ือให้หาทนายความต่อสู้คดีของ
ศาลจังหวัดสงขลา ในคดีแพ่งหมายเลขด าที่ ๑๒๓๔/๒๕๕๓ ระหว่าง นาง  บ.  ว่องไว ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน โจทก์ 
นาย  ส.  เชี่ยวชาญ (ผู้กล่าวหา) จ าเลย ในคดีบุกรุก ขับไล่ พยานจึงได้พาไปพบผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหารับเป็น
ทนายความโดยตกลงค่าทนายความจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จนคดีถึงที่สุดในชั้นฎีกา  ต่อมามีการจ่ายเงินให้อีก ๓ ครั้ง 
ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในครั้งแรกพยานน าเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ไปให้นาย ท. เก่งกาจ เพื่อน าไปมอบให้
ผู้ถูกกล่าวหา ส่วนครั้งที่สองและครั้งที่สามได้มอบเงินให้ที่ร้านน้ าชาโดยพยานก็อยู่ด้วย หลังจากนั้นได้มอบเงินให้              
ผู้ถูกกล่าวหาอีกจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้พยานทราบว่ามีการโอนเงินให้ผู้ถูกกล่าวหาผ่านทางธนาคารอีกหลายครั้ง 
จนกระทั่งวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้กล่าวหากับภรรยาและพยานได้ไปพบผู้ถูกกล่าวหา ผู้กล่าวหาได้สอบถามผู้ถูกกล่าวหา  
ต่อหน้าพยานว่าคดีไปถึงไหนแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งว่าได้ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว ซึ่งจะครบก าหนด  
ยื่นฎีกาในวันที ่๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยจะยื่นฎีกาให้ทันภายในก าหนด พร้อมกับขอเงินค่าเดินทางเพ่ิมอีก ๓,๐๐๐ บาท 
ซึ่งพยานทราบว่าได้มีการโอนเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ต่อมาประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖           
ผู้กล่าวหากับภรรยาและพยานได้ไปพบผู้ถูกกล่าวหาที่ร้านอาหาร พยานได้ยินผู้กล่าวหาสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่า“ท าไม
ไม่ยื่นฎีกา” และได้ยินผู้ถูกกล่าวหาแจ้งว่า “ลืม ไม่ได้ยื่นฎีกา”  และเห็นผู้ถูกกล่าวหายกมือไหว้ขอโทษผู้กล่าวหา    
อีกท้ังได้ยินผู้กล่าวหาแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาคืนเงินค่าทนายความทั้งหมด ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งว่าไม่มีเงินคืน  

 ๓.๓.๒  เมื่อมีเอกสารพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้แล้ว  ให้พิจารณาต่อไปว่าเอกสาร  
พยานหลักฐานใดของฝ่ายใดน่าเชื่อถือมากกว่ากัน  ทั้งนี้  นอกจากเอกสารพยานหลักฐานดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  นิติกร
ผู้รับผิดชอบอาจน าผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการมรรยาททนายความ  และคณะกรรมการ
สภาทนายความ  มาพิจารณาประกอบด้วย  ซึ่งจะท าให้เห็นได้ถึงการจับประเด็นส าคัญของทั้งสองฝ่ายมาพิจารณา  การน า
เอกสารพยานหลักฐานในส านวนคดีมรรยาททนายความมาชั่งน้ าหนัก  อันจะส่งผลต่อการพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหา
ประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ และโทษที่ลงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้วหรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม  การใช้ดุลพินิจอาจจะค านึงถึงประวัติส่วนตัว  ความประพฤติ  ลักษณะของการ
กระท าความผิดและการเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ซึ่งจะน ามาประกอบการพิจารณาด้วย   

๓.๔  การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 
 การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานเป็นไปตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาท
ทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๔  ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ภาค  ๑  ลักษณะ  ๕  ว่าด้วย
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พยานหลักฐาน  โดยควรให้น้ าหนักประจักษ์พยาน  และพยานเอกสารที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้อย่างปราศจาก            
ข้อสงสัยก่อน  แล้วจึงมาพิจารณาพยานแวดล้อมถึงความน่าเชื่อถือตามธรรมชาติเป็นปกติธรรมดาหรือที่มีความเป็น    
ไปได้ว่า  พยานหลักฐานของฝ่ายใดมีน้ าหนักความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน  และปรับเข้ากับข้อกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นที่ก าหนด 
  
 อนึ่ง  ในบางกรณทีี่ไม่มีประจักษ์พยานมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง  การพิจารณาในประเด็นนั้นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเอกสารพยานหลักฐานในส านวนคดีและการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน มาพิจารณาประกอบการ
รับฟังข้อกล่าวอ้างเช่นว่านั้น   
 ต่อมา  นิติกรผู้รับผิดชอบก็จะสรุปความเห็นตามประเด็นพิจารณาที่ก าหนด เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาตามล าดับชั้นต่อไป  

 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 
 การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความ  นิติกรผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาเอกสาร
พยานหลักฐานในส านวนคดีมรรยาททนายความทั้งหมด  เพ่ือก าหนดประเด็นพิจารณา  การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน  
และสรุปความเห็นเป็นบันทึกเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณา  ซึ่งควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
๒๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับส านวนคดีมรรยาททนายความ  ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นได้มีเวลาพอสมควร
ในการพิจารณาและเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศาแห่งสภาทนายความลงนาม     
ในค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความภายในก าหนดเวลา  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
 ข้อควรพิจารณา/ข้อควรระวัง 
 แม้ว่าข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๔  
จะก าหนดให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดก็ตาม  แต่การน า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในการพิจารณาอุทธรณ์คดีมรรยาททนายความ  ต้องเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวัง  เนื่องจากการพิจารณาอุทธรณ์คดีมรรยาททนายความเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ  มิได้อยู่ในฐานะผู้พิพากษา  ดังนั้น  บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายบางประการอาจเป็นอ านาจเฉพาะของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีเท่านั้น  และไม่อาจน ามาปรับใช้กับการ
พิจารณาอุทธรณ์คดีมรรยาททนายความได้ 
                  ตัวอย่าง  เช่น  หากผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้อุทธรณ์มิได้ยกปัญหาข้อใดอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่
มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนพิจารณา  แต่ข้อเท็จจริงปรากฏในการพิจารณาของสภานายกพิเศษแห่ง    
สภาทนายความ  เช่น  จากการตรวจสอบส านวนคดีพบว่าการน าส่งค ากล่าวหาไม่ชอบด้วยข้อบังคับสภาทนายความ 
ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๒๐  แต่ผู้อุทธรณ์มิได้ยกเป็นข้อต่อสู้ไว้ในอุทธรณ์  
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความจะมีอ านาจยกเรื่องดังกล่าวขึ้นว่ากล่าวเองได้หรือไม่  เพียงใด 
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บทที่  ๔ 

การจัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

๔.๑  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความมีความถูกต้องครบถ้วน  และเพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นได้พิจารณาด้วยความสะดวกรวดเร็ว การจัดท าบันทึกความเห็นจึงมีรายละเอียดอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งนิติกรผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

 การด าเนินการ 
 นิติกรผู้รับผิดชอบจะจัดท าบันทึกความเห็นซึ่งมีรายละเอียดอันเป็นสาระส าคัญและเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพ่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะ
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความพิจารณาและลงนามในค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความต่อไป 

 ความส าคัญ 
 เมื่อนิติกรผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบส านวนคดีมรรยาททนายความทั้งหมดแล้ว ก็จะด าเนินการจัดท า
บันทึกความเห็น ซึ่งประกอบด้วย สรุปข้อเท็จจริงตามค ากล่าวหาของผู้กล่าวหา ค าแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา 
ค าให้การพยานของฝ่ายผู้กล่าวหา ค าให้การพยานของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ความเห็นของคณะกรรมการสภาทนายความ 
สรุปข้อเท็จจริงตามค าอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติ ก าหนดประเด็น
อุทธรณ์ท่ีจะพิจารณา และการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ซึ่งหาก
บันทึกความเห็นไม่มีการล าดับข้อเท็จจริงหรือขาดรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ ย่อมท าให้บันทึกความเห็นดังกล่าว
ขาดความชัดเจนและครบถ้วนถูกต้อง  อันมีผลให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นไม่สามารถน าบันทึกความเห็นดังกล่าว
ไปประกอบการพิจารณาได ้ดังนั้น บันทึกความเห็นที่สมบูรณ์ครบถ้วนย่อมเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การพิจารณาอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความและการมีค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษ   
แห่งสภาทนายความเป็นไปด้วยความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย 
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ตัวอย่าง บันทึกความเห็นเสนอ ปยธ. 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สกม.      กลุ่มนิติการ                โทร.  ๐  ๒๑๔๑  ๕๓๐๔                  
ที่  ยธ  ๐๒๐๐๗/   วันที่                   
เร่ือง  นายเก่งกาจ  ว่องไว  อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความ                  

เรียน  ปยธ.  

 ๑. เรื่องเดิม 
 สภาทนายความได้มีหนังสือ  ที่  สท........./..........  ลงวันที่................................   ส่งอุทธรณ์
ของนายเก่งกาจ  ว่องไว  ผู้ถูกกล่าวหา  ซึ่งอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ  ในคดีมรรยาท
ทนายความ  คดีด าเลขที่.........../.................  คดีแดงเลขที่............/.............  ระหว่าง  ................................  ผู้กล่าวหา                         
นายเก่งกาจ  ว่องไว  ผู้ถูกกล่าวหา  ที่ให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาตรา ๕๒ 
(.....)...........................................................  เสนอต่อ  รมว.ยธ.  ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ  เพ่ือพิจารณา
และมีค าสั่งตามพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาตรา  ๖๘ 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
 ๒.๑  ผู้กล่าวหายื่นค ากล่าวหาวา่....(สรุปค ากล่าวหาในสาระส าคัญ)............................................. 

 ๒.๒  ผู้ถูกกล่าวหายื่นค าแก้ข้อกล่าวหาว่า.....(สรุปค าแก้ข้อกล่าวหาในสาระส าคัญ)……….……… 

 ๒.๓  ทางการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  ผู้กล่าวหาให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน
ว่า...(สรุปค าให้การของผู้กล่าวหา  ประกอบด้วย  ใคร  ท าอะไร  กับใคร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร)…................... 

         นาย/นาง/นางสาว/................................พยานผู้กล่าวหา ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า
...(สรุปค าให้การของพยานผู้กล่าวหา ประกอบด้วย ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่  อย่างไร)………………….... 

 ๒.๔  ผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า.......................................(สรุปค าให้การ
ของผู้ถูกกล่าวหา ประกอบด้วย ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่  อย่างไร)……………......……....................…….. 

         นาย/นาง/นางสาว/......................................พยานผู้ถูกกล่าวหา ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน
ว่า...(สรุปค าให้การของพยานผู้ถูกกล่าวหา ประกอบด้วย ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่  อย่างไร)…............... 

 ๒.๕  คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาแล้วเห็นว่า....................................(สรุปค าสั่งชี้ขาด
ของคณะกรรมการสภาทนายความ)…………………………………..……………………………………………………………………………... 

 ๒.๖  ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความว่า..................(สรุปอุทธรณ์
ของผู้ถูกกล่าวหาในประเด็นส าคัญ)………....……………………………………………………………………………..…………………….......... 

 ๓. ข้อกฎหมาย 
 ๓.๑ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ 
  (๑) ภาคทัณฑ์ 
  (๒) ห้ามท าการเป็นทนายความมีก าหนดไม่เกินสามปี หรือ 
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  (๓) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ 
  ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้มีอ านาจสั่ง
ลงโทษตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้วแต่กรณี เห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าว
ตักเตือน หรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 
  มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง เมื่อได้รับค ากล่าวหาตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อได้รับแจ้ง
จากศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามีพฤติการณ์  
อันสมควรให้มีการสอบสวนมรรยาททนายความผู้ใด ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความแต่งตั้งทนายความไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นคณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน เพ่ือการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจเรียกบุคคลใดๆ มาให้
ถ้อยค า และมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งหรือจัดการส่งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนได้ 
  มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ทนายความซึ่งถูกสั่งลงโทษหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามมาตรา ๕๒ อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้สภานายกพิเศษท าการพิจารณาและมีค าสั่ง และให้น าบทบัญญัติ
ในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาและการมีค าสั่งของสภานายกพิเศษโดยอนุโลม 
 ๓.๒ ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  ข้อ  ................................................................................................................................. 

 ๔. ข้อพิจารณา 
 ๔.๑  สกม. พิจารณาพยานหลักฐานและถ้อยค าส านวนแล้ว  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า....(ต้องเป็น
ข้อเท็จจริงที่ไม่มีการโต้แย้ง)……...…………………………………………………………………………………………………….………………. 

 ๔.๒  คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่า  การกระท าของผู้ถูกกล่าวหา
เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ และโทษที่ลงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้วหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหา
อุทธรณ์ว่า................................................................................................ ..................พิจารณาแล้วเห็นว่า
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................. 
ดังนั้น  พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาจึงถือเป็น........................................................................................................ 
เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๙
หมวด.........ข้อ.......(……)  การที่คณะกรรมการสภาทนายความมีค าสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติทนายความ  
พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๒ (……)  ………………………………………………………………………จึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์
แห่งคดีแล้ว  อุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ข้ึน 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๖๘ ก าหนดให้
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความท าการพิจารณาและมีค าสั่งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับส านวน  สภานายก
พิเศษแห่งสภาทนายความได้รับส านวนเมื่อวันที่..................................ดังนั้น จึงต้องพิจารณาและมีค าสั่งภายใน
วันที่.................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบด้วย  ขอได้โปรด 
 ๑. ลงนามในหนังสือถึง รมว.ยธ. และ 
 ๒. เสนอค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ เพ่ือให้ รมว.ยธ. พิจารณาลงนาม ตามที่เสนอมา
พร้อมนี้ 

      (.............................................) 
       ผอ.สกม. 
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ตัวอย่าง บันทึกความเห็นเสนอ รมว.ยธ. 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สป.ยธ.    สกม.                      โทร.  ๐  ๒๑๔๑  ๕๓๐๔                  
ที่  ยธ  ๐๒๐๐๗/   วันที่                   
เร่ือง  นายเก่งกาจ  ว่องไว  อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความ                  

เรียน  รมว.ยธ.  

 ๑. เรื่องเดิม 
 สภาทนายความได้มีหนังสือ  ที่  สท........./..........  ลงวันที่................................  ส่งอุทธรณ์
ของนายเก่งกาจ  ว่องไว  ผู้ถูกกล่าวหา  ซึ่งอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ  ในคดีมรรยาท
ทนายความ  คดีด าเลขที่.........../.................  คดีแดงเลขที่............/.............  ระหว่าง  ................................  ผู้กล่าวหา                         
นายเก่งกาจ  ว่องไว  ผู้ถูกกล่าวหา  ที่ให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาตรา ๕๒ 
(.....)...........................................................  เสนอต่อ  รมว.ยธ.  ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ  เพ่ือพิจารณา
และมีค าสั่งตามพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  มาตรา  ๖๘ 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
 ๒.๑  ผู้กล่าวหายื่นค ากล่าวหาวา่....(สรุปค ากล่าวหาในสาระส าคัญ)............................................. 

 ๒.๒  ผู้ถูกกล่าวหายื่นค าแกข้้อกล่าวหาว่า.....(สรุปค าแก้ข้อกล่าวหาในสาระส าคัญ)……….……… 

 ๒.๓  ทางการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  ผู้กล่าวหาให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน
ว่า...(สรุปค าให้การของผู้กล่าวหา  ประกอบด้วย  ใคร  ท าอะไร  กับใคร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร)…................... 

         นาย/นาง/นางสาว/................................พยานผู้กล่าวหา ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า
...(สรุปค าให้การของพยานผู้กล่าวหา ประกอบด้วย ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่  อย่างไร)………………….... 

 ๒.๔  ผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า.......................................(สรุปค าให้การ
ของผู้ถูกกล่าวหา ประกอบด้วย ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่  อย่างไร)……………......……....................…….. 

         นาย/นาง/นางสาว/......................................พยานผู้ถูกกล่าวหา ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน
ว่า...(สรุปค าให้การของพยานผู้ถูกกล่าวหา ประกอบด้วย ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่  อย่างไร)…............... 

 ๒.๕  คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาแล้วเห็นว่า....................................(สรุปค าสั่งชี้ขาด
ของคณะกรรมการสภาทนายความ)…………………………………..……………………………………………………………………………... 

 ๒.๖  ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความว่า..................(สรุปอุทธรณ์
ของผู้ถูกกล่าวหาในประเด็นส าคัญ)………....……………………………………………………………………………..…………………….......... 

 ๓. ข้อกฎหมาย 
 ๓.๑ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ 
  (๑) ภาคทัณฑ์ 
  (๒) ห้ามท าการเป็นทนายความมีก าหนดไม่เกินสามปี หรือ 
  (๓) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ 
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  ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้มีอ านาจสั่ง
ลงโทษตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้วแต่กรณี เห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าว
ตักเตือน หรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 
  มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง เมื่อได้รับค ากล่าวหาตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อได้รับแจ้ง
จากศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามีพฤติการณ์  
อันสมควรให้มีการสอบสวนมรรยาททนายความผู้ใด ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความแต่งตั้งทนายความไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นคณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน เพ่ือการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจเรียกบุคคลใดๆ มาให้
ถ้อยค า และมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งหรือจัดการส่งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนได้ 
  มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ทนายความซึ่งถูกสั่งลงโทษหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามมาตรา ๕๒ อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้สภานายกพิเศษท าการพิจารณาและมีค าสั่ง และให้น าบทบัญญัติ
ในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาและการมีค าสั่งของสภานายกพิเศษโดยอนุโลม 
 ๓.๒ ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  ข้อ  ......................................................................................................................... ........ 

 ๔. ข้อพิจารณา 
 ๔.๑  สป.ยธ. พิจารณาพยานหลักฐานและถ้อยค าส านวนแล้ว  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า....(ต้องเป็น
ข้อเท็จจริงที่ไม่มีการโต้แย้ง)……...…………………………………………………………………………………………………….………………. 

 ๔.๒  คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่า  การกระท าของผู้ถูกกล่าวหา
เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ และโทษที่ลงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้วหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหา
อุทธรณ์ว่า..................................................................................................................พิจารณาแล้วเห็นว่า
.................................................................................................................................................................................. 
ดังนั้น  พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาจึงถือเป็น........................................................................................................ 
เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๙  หมวด.........
ข้อ.......(……)  การที่คณะกรรมการสภาทนายความมีค าสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
มาตรา ๕๒ (……)……………………………………จึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว  อุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๖๘ ก าหนดให้
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความท าการพิจารณาและมีค าสั่งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับส านวน  สภานายก
พิเศษแห่งสภาทนายความได้รับส านวนเมื่อวันที่..................................ดังนั้น จึงต้องพิจารณาและมีค าสั่งภายใน
วันที่.................................. 

  อนึ่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง
ก าหนดให้ผู้ออกค าสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ระบุวิธีการยื่นค าฟ้องและระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่ ง
ดังกล่าวด้วย สป.ยธ. จึงได้ระบุข้อความดังกล่าวไว้ในค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบด้วย  ขอได้โปรด 
 ๑. ลงนามในค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ  และ 
 ๒. มอบให้ ลน.รมว.ยธ. มีหนังสือน าส่งส านวนคดีมรรยาททนายความดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คืนไปยังสภาทนายความตามท่ีเสนอมาพร้อมนี้  

             (..............................................) 
                 ปยธ. 
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ตัวอย่าง ค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ 
 

(กระดาษครุฑดุล) 
 

 
                                      ค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ 
             ที่.........../................. 
                                                 คดีมรรยาททนายความ 

 นาย....................................................................................................... ........................ผู้กลา่วหา 
   ระหว่าง          
                    นาย............................................................................................................................ ผู้ถูกกล่าวหา 

 เรื่อง........(ใส่ข้อความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙)….. 
--------------------------------------- 

 คดีนี ้กล่าวหาว่า...(น าสรุปค ากล่าวหาตามบันทึกความเห็นมาใส่)................................................. 

 ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาว่า.....(น าสรุปค าแก้ข้อกล่าวหาตามบนัทึกความเห็นมาใส่)................ 

 คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาแล้วเห็นว่า.....(น าสรุปค าสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการ         
สภาทนายความมาใส่)……………………………................................................................................…………………………………………… 

                     ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์  (ไม่ต้องใส่รายละเอียดของอุทธรณ์) 

 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า..................(ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีการโต้แย้ง)…….....................................…… 

 สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความพิจารณาแล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ              
ผู้ถูกกล่าวหาว่า  การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ และโทษที่ลง
เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้วหรือไม่  ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ว่า...................................... .......................
พิจารณาแล้วเห็นว่า............................................................................... ................................................................
ดังนั้น  พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาจึงถือเป็น.........................................................................................................
เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ หมวด......   
ข้อ.......(……)  การที่คณะกรรมการสภาทนายความมีค าสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาตรา ๕๒ (……)…………………………………….จึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น 

 มีค าสั่ง (ยืน/กลับ/แก้)  ค าสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ................................................. 
ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๒ (.....) หากผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะโต้แย้งค าสั่งนี้  ผู้ถูกกล่าวหา
สามารถใช้สิทธิโต้แย้งได้ โดยยื่นค าฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกกล่าวหามีภูมิล าเนาหรือที่
มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นหรือยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

       (..............................................) 
       สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ 

      วันที่............................................. 
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บทที่  ๕ 

การส่งส านวนคืนสภาทนายความและการติดตามผลคดี 

๕.๑  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งส านวนคดีมรรยาททนายความคืนให้สภาทนายความด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี
การตรวจสอบความเรียบร้อยและความครบถ้วนถูกต้องของส านวนคดีมรรยาททนายความและเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะ
ด าเนินการจัดส่งคืนให้สภาทนายความ 

๕.๒  การส่งส านวนคืน 
 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความลงนามในค าสั่ง
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความแล้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะลงนามในหนังสือถึงประธาน
กรรมการมรรยาททนายความ เพ่ือน าส่งส านวนคดีมรรยาททนายความ ส าเนาอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดคดีมรรยาท
ทนายความของผู้อุทธรณ์ และค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ กลับไปยังสภาทนายความ เพ่ือแจ้งค าสั่งของ
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป จึงจ าเป็นที่นิติกรผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบว่า
ส านวนคดีมรรยาททนายความและเอกสารต่างๆ อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและครบถ้วนถูกต้อง 
 การด าเนินการ มีข้ันตอนดังนี้ 

๑. เมื่อได้รับส านวนคดีมรรยาททนายความคืนมาจากส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม แล้ว 
ให้นิติกรผู้รับผิดชอบตรวจสอบความเรียบร้อยและความครบถ้วนถูกต้องเกี่ยวกับการลงนามในค าสั่งสภานายกพิเศษแห่ง
สภาทนายความของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม วันที่ลงนามในค าสั่งฯ และเลขที่ค าสั่งฯ ส าหรับหนังสือน าส่ง
ส านวนคดีมรรยาททนายความคืนสภาทนายความ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความครบถ้วนถูกต้องเกี่ยวกับการ
ลงนามของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม วันที่ลงนามในหนังสือ และเลขที่หนังสือออก 

 ความส าคัญ  
 วันที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามในค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความจะต้อง
ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์คดีมรรยาททนายความของผู้ถูกกล่าวหาจากสภาทนายความ 

๒. การจัดส่งส านวนคดีมรรยาททนายความพร้อมค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความคืน       
สภาทนายความ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดท าหนังสือน าส่งเรียนประธานกรรมการมรรยาททนายความ 
- การจัดส่งสามารถท าได้ ๒ แบบ คือ แบบที่หนึ่ง การจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และ

แบบที่สอง การจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดท าหลักฐานการรับหนังสือ
เพ่ือใหเ้จ้าหน้าที่ของสภาทนายความลงลายมือชื่อผู้รับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน  

๓. การเก็บแฟ้มส านวน และลงสารบบคดี 
นิติกรผู้รับผิดชอบจะด าเนินการดังนี้ 
- ส่งส านวนให้เจ้าหน้าที่ธุรการลงสารบบ 
- ตั้งแฟ้มเก็บเอกสาร 
- จัดท าส าเนาค าสั่งอีกหนึ่งชุด เพ่ือรวบรวมไว้ในแฟ้มค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ 

๕.๓  การติดตามการโต้แย้งค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความต่อศาลปกครอง 
เมื่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความมีค าสั่งแล้ว จะต้องส่งค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ  

ไปยังสภาทนายความ เพ่ือให้สภาทนายความแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป หากผู้ถูกกล่าวหาประสงค์
โต้แย้งค าสั่ง ต้องท าค าฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกกล่าวหามีภูมิล าเนา หรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขต
ศาลปกครองชั้นต้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบค าสั่ง 
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 ข้อจ ากัด 
               สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความจะไม่ทราบว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งหรือรับทราบค าสั่งสภานายก
พิเศษแห่งสภาทนายความจากสภาทนายความเมื่อใด และผู้ถูกกล่าวหามีการฟ้องคดีโต้แย้งค าสั่งต่อศาลปกครอง
หรือไม่ จนกว่าจะได้รับค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การจากศาลปกครอง ท าให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาในฐานะ
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแน่นอนในผลของ
คดี และทราบได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งหรือรับทราบค าสั่งของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความในวันใด จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่นิติกรผู้รับผิดชอบจะต้องประสานไปยังสภาทนายความเพ่ือขอให้สภาทนายความจัดส่งหลักฐาน
การแจ้งและการได้รับแจ้งค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความของผู้ถูกกล่าวหา ให้สภานายกพิเศษแห่งสภา
ทนายความด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติสภาทนายความก็ไม่ได้จัดส่งหลักฐานการแจ้งและการได้รับแจ้งค าสั่งสภานายก
พิเศษแห่งสภาทนายความของผู้ถูกกล่าวหา ให้สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความทราบแต่อย่างใด 

 การด าเนินการ 
                 ในหนังสือน าส่งส านวนคดีมรรยาททนายความ ส าเนาอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความของ    
ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้อุทธรณ์ และค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมได้ลงนามถึงประธานกรรมการมรรยาททนายความ ได้มีการระบุข้อความไว้อย่างชัดเจนว่า “ขอให้สภาทนายความ
จัดส่งหลักฐานการแจ้งและการได้รับแจ้งค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความของผู้ ถูกกล่าวหา โดยรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด ให้สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความด้วย” 
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ตัวอย่าง หนังสือน าส่งส านวนคืนสภาทนายความ กรณีมีเลขานุการรัฐมนตรีฯ 
 
 
 
ที่  ยธ  ๐๒๐๐๗/ กระทรวงยุติธรรม 
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๘ 
  ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

                          มีนาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  นางสาวเอ  แดงฉ่ า  อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความ 

เรียน  ประธานกรรมการมรรยาททนายความ 

อ้างถึง  หนังสือสภาทนายความ  ที่  สท. ๐๒๑/๒๒๒  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑           

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส านวนคดีมรรยาททนายความ  คดีด าเลขท่ี  ๙๙๙/๒๕๕๕  คดีแดงเลขที่  ๘๘๘/๒๕๖๐    
                         ระหว่าง  นางสาวบี  ด าขาว  ผู้กล่าวหา  นางสาวเอ  แดงฉ่ า  ผู้ถูกกล่าวหา 
 ๒. ส าเนาอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดของนางสาวเอ  แดงฉ่ า  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 ๓. ค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ  ที่   ๑๑/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาทนายความได้ส่งอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดคณะกรรมการสภาทนายความ
ของนางสาวเอ  แดงฉ่ า  ผู้ถูกกล่าวหา  เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่ง
สภาทนายความ  เพ่ือพิจารณาและมีค าสั่ง  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 บัดนี้  สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความได้พิจารณาและมีค าสั่งแล้ว  จึงขอส่งส านวนคดีมรรยาท
ทนายความ  ส าเนาอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความของผู้อุทธรณ์  และค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ
มาพร้อมนี้  ทั้งนี้  ขอให้สภาทนายความจัดส่งหลักฐานการแจ้งและการได้รับแจ้งค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ
ของผู้อทุธรณ์  โดยรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ชุด  ให้สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป  จักขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงความนับถือ 
   
 
                                                           (...............................................) 

                            เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักกฎหมาย 
โทร.  ๐ ๒๑๔๑ ๕๓๐๓  
โทรสาร  ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๗๔ 
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ตัวอย่าง หนังสือน าส่งส านวนคืนสภาทนายความ กรณีไม่มีเลขานุการรัฐมนตรีฯ 
 
 
 
ที่  ยธ  ๐๑๐๐ (สร)/ ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรม 
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๙ 
  ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

                    มีนาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  นางสาวเอ  แดงฉ่ า  อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความ 

เรียน  ประธานกรรมการมรรยาททนายความ 

อ้างถึง  หนังสือสภาทนายความ  ที่  สท. ๐๒๑/๒๒๒  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑           

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส านวนคดีมรรยาททนายความ  คดีด าเลขท่ี  ๙๙๙/๒๕๕๕  คดีแดงเลขที่  ๘๘๘/๒๕๖๐    
                         ระหว่าง  นางสาวบี  ด าขาว  ผู้กล่าวหา  นางสาวเอ  แดงฉ่ า  ผู้ถูกกล่าวหา 
 ๒. ส าเนาอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดของนางสาวเอ  แดงฉ่ า  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 ๓. ค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ  ที่   ๑๑/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาทนายความได้ส่งอุทธรณ์ค าสั่ งชี้ขาดคณะกรรมการสภาทนายความ
ของนางสาวเอ  แดงฉ่ า  ผู้ถูกกล่าวหา  เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่ง
สภาทนายความ  เพ่ือพิจารณาและมีค าสั่ง  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 บัดนี้  สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความได้พิจารณาและมีค าสั่งแล้ว  จึงขอส่งส านวนคดีมรรยาท
ทนายความ  ส าเนาอุทธรณ์ค าสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความของผู้อุทธรณ์  และค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ
มาพร้อมนี้  ทั้งนี้  ขอให้สภาทนายความจัดส่งหลักฐานการแจ้งและการได้รับแจ้งค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ
ของผู้อุทธรณ์  โดยรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ชุด  ให้สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป  จักขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงความนับถือ 
   

 
                                        (...............................................) 

                                       หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
 
 
 
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
โทร.  ๐ ๒๑๔๑ ๕๓๐๓  
โทรสาร  ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๗๔ 
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บทที่  ๖ 

กรณีโต้แย้งค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความต่อศาลปกครอง 

๖.๑  วัตถุประสงค์ 
 การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะ
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความมีค าสั่งแล้ว มีกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวและน าคดีไปฟ้องต่อ
ศาลปกครองเพ่ือโต้แย้งค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ในชั้นนี้ จึงต้องมีวิธีการด าเนินการที่ชัดเจนในกรณี
ทีผู่้ถูกกล่าวหาโต้แย้งค าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครอง เพ่ือจะได้ต่อสู้คดีในศาลปกครองต่อไป  

๖.๒  กรณีมีผู้อุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความต่อศาลปกครอง 
 การด าเนินการของนิติกรผู้รับผิดชอบ มีดังนี้ 

๑. เมื่อได้รับค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การจากศาลปกครอง พร้อมส าเนาค าฟ้องของผู้ฟ้องคดี ให้ตรวจสอบ
ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบค าสั่งหรือไม่ โดยการ
ประสานไปยังสภาทนายความเพ่ือให้ตรวจสอบว่าได้มีการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อใด 
และผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งค าสั่งหรือถือว่ารับทราบค าสั่งเมื่อใด พร้อมเอกสารหลักฐานที่รับรอง
ส าเนาถูกต้อง จัดส่งให้ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือจักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. คัดถ่ายเอกสารส านวนคดีมรรยาททนายความจ านวน ๑ ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง เพ่ือจัดส่ง
ให้พนักงานอัยการผู้รับมอบอ านาจด าเนินคดีปกครองแทนสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ 

๓. จัดท าส าเนาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีจากราชกิจจานุเบกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง เพ่ือจัดส่งให้
พนักงานอัยการผู้รับมอบอ านาจ 

๔. จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือมอบอ านาจให้พนักงานอัยการด าเนินคดีปกครอง
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้นิติกรผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานคดีร่วมกับพนักงานอัยการผู้รับมอบอ านาจจนเสร็จการ 

๕. จัดท าใบมอบอ านาจเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ
ลงนาม จ านวน ๒ ฉบับ พร้อมทั้งรับรองส าเนาบัตรประจ าตัว จ านวน ๒ ฉบับ เพ่ือมอบอ านาจให้พนักงานอัยการ
ด าเนินคดีปกครองแทน  

๖. จัดท าหนังสือมอบอ านาจให้นิติกรผู้รับผิดชอบ จ านวน ๑ ฉบับ เพ่ือให้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดี 
ฟังค าพิพากษา คัดถ่ายเอกสาร รายงานกระบวนพิจารณาคดี และค าพิพากษา ยื่นเอกสาร รับเอกสาร เสียค่าธรรมเนียมศาล 
รับทราบค าสั่งศาล ตรวจส านวน และการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๗. จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และค าร้องขอขยายระยะเวลายื่นค าให้การ เพ่ือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความลงนามในค าร้องขอขยายระยะเวลายื่น
ค าให้การต่อศาลปกครองไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบก าหนดยื่นค าให้การ 

๘. จัดท าบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประเด็นค าฟ้องประกอบการท าค าให้การแก้               
ค าฟ้อง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๓ ชุด ที่รับรองส าเนาถูกต้อง เพ่ือจัดส่งให้พนักงานอัยการผู้รับมอบ
อ านาจด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
การประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

ของกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมายและประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 



 

 
 

สารบัญ 
 

 
                                                                                                   หน้า 

 หลักการและเหตุผล         1 

  บทวิเคราะห ์          1 

  แนวความคิด          2  
 

การประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม  4 

1. กรอบความคิด         4 

2. วัตถุประสงค์          4 

3. ขอบเขต          4 

4. ค าจ ากัดความ          4  

5. อ านาจหน้าที่ ปคร.         5 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร.   6 

7. ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการประสานงาน  6 

8. รูปแบบ และ Work Flow กระบวนการประสานงาน        6 
 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ         18 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จ           18 

  ภาคผนวก (ตัวอย่างการปรับใช้) 
         

 
  

 
 
 
 
 
 

 



 1 
 
 

คู่มือการประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
๑. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงาน ส.ปคร. เป็นกลุ่มงานด้านการส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมายและประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีขึ้นตามข้อก าหนดข้อ ๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ส.ปคร. ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
และประสานงานในภารกิจที่เก่ียวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซึ่งการประสานงานดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่
ที่ส าคัญหลายประการ อาทิเช่น ๑. ประสานงานเพ่ือจัดท า รวบรวม และติดตามแผนพัฒนากฎหมายและ 
แผนนิติบัญญัติของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
๒. ประสานงานเพ่ือจัดท าข้อมูลด้านกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม  
และ ๓. ประสานงานเพ่ือติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายในขั้นตอน วาระต่าง ๆ ของรัฐสภา รวมถึงการที่
รัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ หรือสมาชิกรัฐสภา ฯลฯ    

การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากเป็นกลไกในการสื่อสารและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตรีไปสู่การด าเนินการหรือการถือปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การประสานงานที่ดีจึงเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงาน ส.ปคร. ในฐานะที่เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งของกลไกในการสื่อสารและขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล จึงต้องยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้สามารถประสานงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา  
มีประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญต้องสามารถปรับแนวคิดและปรับรูปแบบการประสานงานเพ่ือให้สอดคล้องและทัน
ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย     

๒. บทวิเคราะห์ 
นับตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมี     

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฝกย.คสช.) ได้มอบหมายให้ ยธ. ด าเนินการจัดท า
แผนการเสนอกฎหมายตามแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗ – ตุลาคม ๒๕๕๘)  
ตามข้อสั่งการด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรี แผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลา 
การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน 
๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและ 
การปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี  (Roadmap) ๓ ระยะ ได้แก่  ระยะที่  ๑ ระยะสั้น ตั้ งแต่วันที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลซึ่งต้อง
เร่งรัดให้มีกฎหมายส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือเพ่ือช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง   
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยต้องเร่งด าเนินการและให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว ระยะที่ ๒ ระยะกลาง ช่วงการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดนี้  เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง ระยะที ่3 ระยะยาว หลังจากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน โดยเป็นกฎหมายที่ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ระยะ ๒๐ ปี ยธ. ได้ด าเนินการเสนอกฎหมายตามแผนการ
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เสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของ
คณะรัฐมนตรี  (Roadmap) ซึ่ งได้มีการประกาศใช้ เป็นกฎหมายแล้ วจ านวน ๒๑ ฉบับ อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการจ านวน ๑๒ ฉบับ และมีการยุติการด าเนินการจ านวน ๕ ฉบับ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๘ ฉบับ  
การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ 
เนื่องจากการประสานงานในช่วงการบริหารราชการดังกล่าวมีความเร่งด่วนค่อนข้างมาก ซึ่งจากการวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของอัตราก าลังคน (Human Resource) 
และกระบวนการจัดการ (Management) ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

กลุ่มงาน ส.ปคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวง
ยุติธรรมถือเป็นศูนย์กลางการประสานงานซึ่งมีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าของ 
ร่างกฎหมายและ เรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนอต่อรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเพ่ือให้การเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามกรอบระยะเวลาแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗ – 
ตุลาคม ๒๕๕๘) ตามข้อสั่งการด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรี แผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตาม
กรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) (ตุลาคม 
๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการ
แผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เช่น ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในเรื่องการวางแผนการเสนอ 
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือกฎหมาย 
ที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
และระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ รวมทั้งจัดล าดับความจ า เป็นเร ่งด่วนอย่างเหมาะสม และติดตาม 
ความคืบหน้า ซึ่งในการประสานงานดังกล่าวมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ทั้งในเรื่องของจ านวน
หน่วยงานและจ านวนร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการด าเนินการที่จ ากัด รวมทั้งขั้นตอน 
การน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ปัจจัยดังกล่าวท าให้การประสานงานของ
กลุ่มงาน ส.ปคร. ในช่วงที่มีความเร่งด่วนสูงต้องประสบปัญหาหลายประการ เช่น ไม่สามารถประสานงานได้
ตรงตามก าหนดเวลา ข้อมูลที่ได้จากการประสานงานมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไม่ตรง
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

 
๓. แนวความคิด 

จากบทวิเคราะห์ดังกล่าว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา กลุ่มงาน ส.ปคร. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับกลุ่มงานขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างมาตรฐานหรือยกระดับกระบวนการและรูปแบบใน 
การปฏิบัติงานที่จะท าให้สามารถประสานข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งสามารถรายงานผล
หรือน าข้อมูลที่ได้จากการประสานงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม       

ในการจัดท าคู่มือนี้ เบื้องต้นได้ริเริ่มการจัดท าคู่มือโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติอื่น ๆ (Standard/Best Practice) ที่มีอยู่ก่อนแล้วเพ่ือการน ามาปรับใช้ รวมทั้งน้อมรับ ค าวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนงานเพ่ือให้เกิดการกลั่นกรองข้อมูลที่จะรวบรวมไว้ ในคู่มือเล่มนี้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าไปใช้ได้จริง โดยผู้เสนอแนวคิดได้จัดท าเค้าโครงร่างคู่มือการประสานงานและ
ติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมตามหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยที่ส าคัญ ดังนี้ 
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๑. กรอบแนวคิดในการจัดท าคู่มือ 
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. ขอบเขต  
๔. ค าจ ากัดความ  
๕. อ านาจหน้าที่ของ ปคร. 
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร.  
๗. ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
๘. รูปแบบและ Work Flow กระบวนการ 
 ๘.๑  รูปแบบในการรวบรวมรายชื่อ สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ ผลกระทบ ผู้ประสานงาน และ

ระยะเวลาที่คาดการณ์แล้วเสร็จของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่างของหน่วยงานในสังกัดกระทรว งยุติธรรม
ทั้งหมด 

 ๘.๒  รูปแบบในการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่าง  
 ๘.๓  การก าหนดขั้นตอนและรูปแบบในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือติดตามความคืบหน้าการเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติของกระทรวงยุติธรรม   
 ๘.๔  การก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการประสานงานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือความรวดเร็วใน 

การประสานข้อมูล ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนและเพ่ือช่วยลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจน   
ของภารกิจ/อ านาจหน้าที่   

 ๘.๕ การติดตามความคืบหน้า การรายงานข้อมูลของส่วนราชการ การติดตามผลและการเร่งรัด
การด าเนินการ และการน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม มีหลักเกณฑ์และข้ันตอน ดังต่อไปนี้     

 ๘.๖  รูปแบบในการรายงานข้อมูลโดยย่อต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
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คู่มือการประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
 

๑ กรอบความคิด 
การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นกลไกในการสื่อสารและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตรีไปสู่การด าเนินการหรือการถือปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ส.ปคร. ในสภาวการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูง
นั้นพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น ไม่สามารถประสานงานได้ตรงตามก าหนดเวลา ข้อมูลที่ได้
จากการประสานงานมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไม่ตรงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น 
เพื่อให้การประสานงานในภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่น  มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความเร่งด่วนและบทบาทและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ส.ปคร. 
ที่มีเนื้อหาและสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและ
ติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมที่มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง
ขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจของกลุ่มงาน ส.ปคร. สามารถทราบถึงรายละเอียดการท างานได้อย่างถูกต้อง
และเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนหลัง เมื่อใด กับใคร รวมทั้งเพ่ือให้กลุ่มงาน ส.ปคร. ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่
เชื่อมโยงข้อมูลการประสานงานของกระทรวงยุติธรรมทุกระดับอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มงาน ส.ปคร. สามารถตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ ปคร. กระทรวงยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจใน 

การประสานงาน การติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม  
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน  
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้   
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน  
 ๒.๕ เพ่ือลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อนและลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ  
 ๒.๖ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการท างานและช่วยให้เกิดความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๗ เพ่ือช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากความไม่ชัดเจนของภารกิจ/อ านาจหน้าที่ 
 ๒.๘ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง     

๓. ขอบเขต  
คู่มือการประสานงานและติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเล่มนี้

จะอธิบายถึงขั้นตอน วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าการเสนอ          
ร่างกฎหมาย ตลอดจนรวบรวมตัวอย่างการด าเนินการที่ผ่านมา   
 
๔. ค าจ ากัดความ  

“ปคร.” หมายถึง “ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา” เรียกโดยย่อว่า “ปคร.” และให้ใช้
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Cabinet and Parliamentary Liaison Officer” เรียกโดยย่อว่า “CPLO” ซึ่งระเบียบ 
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ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ ก าหนดให้แต่งตั้ง
จากข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๑๐ หรือข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า  

“ผู้ช่วย ปคร.” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้แต่งตั้งขึ้นจาก
ข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ ลงมา หรือข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ 
เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานอันเป็นการสนับสนุนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ประสานงาน โดยจ านวน
ผู้ช่วยจะข้ึนกับปริมาณภารกิจของแต่ละส่วนราชการตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

“กลุ่มงาน ส.ปคร.” หมายถึง กลุ่มงานส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมายและประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีขึ้นตามข้อก าหนดข้อ ๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มงานในสังกัดกองกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา   
 
๕. อ านาจหน้าที่ของ ปคร.  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ .ศ. ๒๕๕๑  
ข้อ ๖ ก าหนดให ้ปคร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   

(๕.๑)  ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๕.๒) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแก่ เจ้าหน้าที่             
ของส่วนราชการที่จัดท าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   

(๕.๓) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในการจัดท าความเห็นในเรื่องที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นเพื่อให้สามารถส่งความเห็นได้ทันตามก าหนดเวลา 

(๕.๔) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ      
ต่อคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕.๕)  ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบ 

(๕.๖) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ 
(๕.๗) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๕.๘) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการวางแผนเสนอ    

ร่างกฎหมายต่อรัฐสภา 
(๕.๙) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนอต่อรัฐสภาใน

ขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือชี้แจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม 
และเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา  

(๕.๑๐) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย  

 
 



 

 

6 
๖. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร.  

(๖.๑) จัดท า รวบรวม และติดตามแผนพัฒนากฎหมายและแผนนิติบัญญัติของกระทรวงยุติธรรม 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๖.๒) จัดท าข้อมูลด้านกฎหมายและข้อมูลที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม 
(๖.๓) ติดตามเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี       

ที่ส าคัญเร่งด่วนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๖.๔) ติดตามการเสนอร่างกฎหมายจากคณะรัฐมนตรีเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา รวมทั้งแต่งตั้ง

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมาธิการต่าง ๆ  
(๖.๕) ติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายในขั้นตอน วาระต่าง ๆ ของรัฐสภา รวมถึงการที่รัฐมนตรี

หรือหัวหน้าส่วนราชการต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ หรือสมาชิกรัฐสภา  
(๖.๖) สนับสนุนและด าเนินการเก่ียวกับภารกิจของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
(๖.๗) ตอบญัตติหรือกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา    

๗. ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการประสานงาน    
(๗.๑) รวบรวมรายชื่อร่างพระราชบัญญัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด       

และรายชื่อผู้ประสานงานของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่าง  
(๗.๒) จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและก าหนดเวลาที่คาดการณ์แล้วเสร็จของร่างพระราชบัญญัติ   

แต่ละร่าง  
(๗.๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รูปแบบ และก าหนดระยะเวลาในการรวบรวม ติดตาม และรายงาน

ข้อมูลการเสนอร่างพระราชบัญญัติ    
(๗.๔) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการประสานงานในแต่ละข้ันตอน  
(๗.๕) ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล      
(๗.๖) รายงานข้อมูลต่อต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม องค์กรภาครัฐ และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๘. รูปแบบ และ Work Flow กระบวนการประสานงาน     
๘.๑ รูปแบบในการรวบรวมรายชื่อ สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ ผลกระทบ ผู้ประสานงานและระยะเวลาที่

คาดการณ์แล้วเสร็จของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด    
(ดูตัวอย่างการปรับใช้ในภาคผนวก ๑)     

ชื่อร่างพระราชบญัญตั ิ
/ผู้ประสานงาน 

สาระส าคัญของ
ร่างฯ 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

ผลกระทบต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/ 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ระยะเวลาที่
คาดการณแ์ล้วเสร็จ 

- ชื่อร่าง
พระราชบัญญัติ... 

-ชื่อหน่วยงานเจ้าของ
ร่างฯ 

ผู้ประสานงาน 

ชื่อ... 

โทร... 
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๘.๒ รูปแบบในการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่างฯ     
  

ร่างกฎหมายที่มี
ความส าคัญ
เร่งด่วน* 

ร่างกฎหมายที่มีความจ าเป็นแต่ไม่มี
ความเร่งด่วน (จัดล าดับความส าคัญ
โดยพิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสม) 

ร่างกฎหมาย 
ที่ไม่มีความเร่งด่วน 

ร่างกฎหมายที่ต้องพิจารณา
ความเหมาะสม ความคุ้มค่า 

และความเป็นไปได้ 

๑. ๑. ๑. ๑. 

๒. ๒. ๒. ๒. 

๓. ๓. ๓. ๓. 
 

การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของร่างกฎหมายพิจารณาจากนโยบายและ Road Map ของรัฐบาล      
เป็นส าคัญ ตัวอย่างเช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า Road Map 
ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติการวางแผน กระทรวงยุติธรรมได้จัดท า 
Road Map ของกระทรวงยุติธรรมขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของกระทรวง
ยุติธรรมภายใต้นโยบายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย 

๑. ร่างกฎหมายที่รองรับพันธกรณีหรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  
๒. ร่างกฎหมายที่แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
๓. ร่างกฎหมายที่มีผลในการปฏิรูปประเทศ  
๔. ร่างกฎหมายที่มีผลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายในองค์กร 
ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดนโยบายส าคัญ

เร่งด่วน ๖ ด้าน และ ๑ เรื่อง ได้แก่   
๑. ด้านอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๒. ด้านสร้างความปลอดภัยในสังคม 
๓. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๔. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๕. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
๖. ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ  
๗. เรื่องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ (ตาม Road Map คสช.) : การด าเนินการ

เพ่ือเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF)  

   
 

ชื่อร่างพระราชบญัญตั ิ

    /ผู้ประสานงาน 

สาระส าคัญของ    

    ร่างฯ 

วัตถุประสงค์/ 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ผลกระทบต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/ 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ระยะเวลาที ่

คาดการณแ์ล้วเสร็จ 

มือถือ... 

อีเมล.์.. 
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๘.๓ การศึกษากระบวนการในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อก าหนดขั้นตอน และรูปแบบในการ

รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติของกระทรวงยุติธรรม  
๘.๓.๑ กระบวนการและข้ันตอนในการเสนอร่างพระราชบัญญัติกรณีทั่วไป   

ฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 
สมาชิกวฒิุสภา กรณีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กรณีไม่มกีาร
แก้ไข 

1. หน่วยงานยกร่าง
กฎหมาย  

5. รอ ส.ส. รับ
หลักการ 

10. ส.ส. รับหลักการ
แล้ว 

ตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน 

14. นายกรัฐมนตรี
น าขึ้นทูลเกล้าฯ  

2. คณะรัฐมนตรมีีมติ
รับหลักการ 

6. ส.ส. รับหลักการ
แล้ว 

11. กมธ. ส.ว. ก าลัง
พิจารณา 

ทั้งสองสภาเห็นชอบ
แล้ว 

15. พระมหากษัตรยิ์
ทรงลงพระ
ปรมาภไิธย 

3. คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

7. กมธ. ส.ส. ก าลัง
พิจารณา 

12. กมธ. ส.ว. 
พิจารณาเสร็จแล้ว 

 
16. ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

4. รอบรรจุเข้า
ระเบียบวาระ ส.ส.  

8. กมธ. ส.ส. 
พิจารณาเสร็จแล้ว 

13. ส.ส. เห็นชอบ
แล้ว  

 

 

 9. ส.ส. เห็นชอบแล้ว    

     
 

 
๘.๓.๒ กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอร่างพระราชบัญญัติในช่วงการบริหารงานของ คสช .                   

(มีขั้นตอนและกระบวนการเช่นเดียวกับข้อ ๘.๓.๑ แต่มีการรวบขั้นตอนและเพ่ิมขั้นตอนบางขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้) 
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     ขั้นตอน 
      

               ระยะเวลา 
 

 
 

 
 

 
๘.๓.๓ การก าหนดรูปแบบการรวบรวมข้อมูลและเพ่ือการติดตามความคืบหน้ าการเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัตขิองกระทรวงยุติธรรม    
- ฝ่ายเลขานุการ ปคร. ได้น าเอารูปแบบบัญชีที่ก าหนดโดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(สลค.) มาปรับใช้ เพ่ือให้การรายงานข้อมูลมีความสอดคล้องกันทั้งระบบ กล่าวคือ เพ่ือให้รูปแบบบัญชีมี 
ความสอดคล้องกับบัญชีสถานภาพร่างกฎหมายของ สลค. และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 

 

 

1.เพ่ิมข้ันตอนการ
พิจารณาของรอง
นายกรัฐมนตรีที่

ก ากับดูแล 

ฝ่ายบริหาร 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(รวบขั้นตอนการพิจารณาของ ส.ส. 

และ ส.ว.) 
การประกาศใช้ 

2. คณะรัฐมนตรมีีมติ
รับหลักการ 

5. รอ สนช. รับหลักการ 
10. นายกรัฐมนตรี
น าขึ้นทูลเกล้าฯ  

3. คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

6. สนช. รับหลักการแล้ว 
11. 
พระมหากษตัริย์ทรง
ลงพระปรมาภไิธย 

4. รอบรรจุเข้า
ระเบียบวาระ สนช. 

7. กมธ. สนช. ก าลังพิจารณา 
12. ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

             8. กมธ. สนช. พิจารณาเสรจ็แล้ว  

            
 9. สนช. เห็นชอบแล้ว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

 รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล 
                         

   เสนอเรื่อง              อนุมัติ   
 

   ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี. 
 

๑.ถามความเห็นหนว่ยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 
๒.หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเสนอ
ความเห็น 
๓.สลค.ท าบันทึกวิเคราะห์ข้อเสนอ
และสรุปความเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

เ ล ข า ธิ ก า ร
นายกรัฐมนตรี 

-

นา ยก รั ฐ มน ตรี ใ ห้
ความเห็นชอบเสนอ
ครม. 

ส่วนราชการเจ้ าของ
เรื่องเสนอเรื่องภายใน
เวลา ๑๖.๓๐ น. ของ
วันจันทร์  
(สัปดาห์ก่อนหน้า) 

ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เสนอ
ความเห็นภายใน
วันพุธ 

สลค.เสนอนายกฯ
ภายในวันพฤหัสบดี 

สลค.ออกวาระการ
ประชุมในวันอาทิตย์
และวันจันทร์ 

ครม.พิจารณาใน
วันอั งคารเวลา 
๐๙.๐๐ น. 

-
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฝกย.คสช.) ซึ่งรูปแบบบัญชี สลค. ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น ๓ บัญชีหลัก และ
เฉพาะบัญชีที่ ๑ มีการแบ่งขั้นตอนย่อยเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้           

บัญชสีถานภาพร่างกฎหมายของ ยธ. สถานะ ณ วันที่ ... จ านวน... ฉบับ 

บัญชี ๑ ส่วนที่ ขั้นตอน จ านวน (ฉบับ) 

ร่าง พรบ.   
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
นิติบัญญัติ 

๑ ร่าง พ.ร.บ. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
๑.๑ เตรียมเสนอ ครม. มีมติอนุมัติให้เข้า สนช.     -   
ฉบับ 
๑.๒ วิปรัฐบาล (วิป ปนช.)                             -   
ฉบับ 

 
- 
 

๒ ร่าง พ.ร.บ. ที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.  

- 

๓ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.   
๓.๑  วิป สนช.                                           -   
ฉบับ  
๓.๒ สนช. พิจารณา วาระที่ ๑                         -   
ฉบับ 
๓.๓ กมธ. พิจารณา                                     -  
ฉบับ 
๓.๔ สนช. พิจารณา วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓       -  
ฉบับ 

  
 
- 

๔ ร่าง พ.ร.บ. ที ่สนช.  ให้ความเห็นชอบแล้ว 
๔.๑ ร่าง พ.ร.บ. อยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ            -   
ฉบับ 
๔.๒ พ.ร.บ. ที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว            -  
ฉบับ 

 
- 

๕ ร่าง พ.ร.บ. ที่เตรียมเสนอ ครม. เพ่ือขออนุมัติหลักการ - 

บัญชี ๒ 

ร่าง พ.ร.บ. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จและอยู่กับ
หน่วยงาน (ร่างฯ ที่ค้างอยู่ก่อนที่ คสช. จะเข้ามาบริหาร
ประเทศ)*     

*หมายเหตุ  
ส่วนน้ีไมไ่ดม้ีการน าไปใช้
จริงเนื่องจากไมม่ีร่าง 
พ.ร.บ. ที่ค้างอยู่ก่อน   

บัญชีที่ ๓  
ร่าง พ.ร.บ. ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอ  
ครม. เพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเข้า สนช. และ ร่าง พ.ร.บ. 
ใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง   

 
- 

รวม - 
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๘.๓.๔ เมื่อได้รูปแบบบัญชีรวมแล้ว เพ่ือความสะดวกต่อการน าไปใช้จริง จะมีการแยกบัญชีรวม

ดังกล่าวออกเป็นตอน ๆ  ทั้งหมด ๖ ตอนและมีการเพ่ิมเติมช่องตาราง “สถานภาพล่าสุด” เพ่ือประโยชน์ใน
การติดตามความคืบหน้า ดังต่อไปนี้  
 
บัญชีที่ ๑ ร่าง พ.ร.บ.ที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จ านวน...ฉบับ 
ส่วนที่ ๑ ร่าง พ.ร.บ. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้า สนช.    
จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๑) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

๑    

๒   

ส่วนที่ ๒ ร่าง พ.ร.บ. ที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.      
จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๒) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

๑    
๒   

ส่วนที่ ๓ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๓) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

๑   
๒    

ส่วนที่ ๔ ร่าง พ.ร.บ.ที ่สนช. ให้ความเห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ และที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 
จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๔ ) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

ส่วนที่ ๑ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการน าขึ้นทูลเกล้าฯ จ านวน ...ฉบับ 

๑   
๒   

ส่วนที่ ๒ พ.ร.บ. ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน...ฉบับ 

๑   
๒   
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ส่วนที่ ๕ ร่าง พ.ร.บ. ที่เตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติหลักการ จ านวน...ฉบับ (บัญชีท่ี ๑.๕) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

๑    

๒   

 

๓    

บัญชีที่ ๓ ร่าง พ.ร.บ. ทีห่น่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติให้บรรจุเข้า สนช. และ
ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จ านวน...ฉบับ    

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

ส่วนที่ ๑ ร่าง พ.ร.บ. ที่เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติให้บรรจุเข้า สนช. จ านวน ...ฉบับ (บัญชทีี ่๑.๓.๑) 

- - - 
ส่วนที่ ๒ ร่าง พ.ร.บ. ที่ยกร่างแลว้เสร็จและเตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติหลักการ จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๓.๒) 

- - - 
ส่วนที่ ๓ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ยกร่าง จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๓.๓) 

๑   

๒   
 

 ๘.๓.๕ การน ารูปแบบบัญชีรวมตามข้อ ๓.๓.๑ มาปรับใช้เป็นบัญชีแสดงความเคลื่อนไหวในรอบ
สัปดาห์เพื่อการติดตามความเคลื่อนไหวของร่างกฎหมายได้โดยสะดวก รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ (ตั้งแต่วันที่... ถึงวันที.่..) 
บัญชี ส่วนที่ พ.ร.บ. ความเคลื่อนไหว 

๑ 

๑.๑ - - 

๑.๒ - - 

๑.๓ - - 

๑.๔ - - 

๑.๕ - - 

๒ - - 

๓ - - 

 



 

 

13 
 

๘.๓.๖ การก าหนดค าจ ากัดความข้ันตอนต่าง ๆ ของบัญชีรวมเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในระหว่าง 
ผู้ประสานงานว่ากระบวนการเสนอร่างพระราชบัญญัติในแต่ละล าดับนั้นจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การติดตามความคืบหน้าและการน าเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด     

 ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประกาศใช้ 

1. หน่วยงานยกร่างกฎหมาย  
‣หน่วยงานยกร่าง (บัญชี 3.3) 
‣การพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม (บัญชี 
3.3) 
‣‣☐สกม. ☐รอง ปยธ. ☐ปยธ. ☐สร. 
☐รมต.ยธ. ลงนามวันที่...)  

   ‣หน่วยงานส่งร่างฯ ไปยังรองนายกวิษณุ 
เครืองาม (ที่ควบคุมดูแล ยธ.) (บัญชี 3.2)     

        ‣รองนายกวิษณุ เครืองาม ส่งร่างฯ กลับไป
ให้หน่วยงาน (บัญชี3.3)   
        ‣หน่วยงานส่งร่างไปยัง สลค. (บัญชี 3.2) 

5. รอ สนช. รับหลักการ 

-ร่างพระราชบัญญัติที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) 
(1.1.2) 
 -คณะกรรมาธิการสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(ชั่วคราว) (วิป สนช.) (บัญชี
1.3.1)  

10. นายกรัฐมนตรี
น าขึ้นทูลเกล้าฯ  
(บัญชี 1.4.1) 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ 

        ‣‣☐สลค.เสนอ ครม. ☐ครม.เห็นชอบ
หลักการวันที่.................. 

6. สนช. รับหลักการแล้ว 

‣สนช. พิจารณาวาระท่ี ๑ 
(1.3.2)   

11. 
พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย 
 

3. คณะกรรมการกฤษฎีกา 

‣‣คณะที.่...☐วาระ ๑ หลักการ/สาระส าคัญ 
☐วาระ ๒ รายมาตรา ☐วาระ ๓ ตรวจความ
สมบูรณ์ 
‣‣สคก. มีหนังสือให้ยืนยันวันที่
...................................  

7. กมธ. สนช. ก าลังพิจารณา 

 (บัญชี 1.3.3) 
12. ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา 
(บัญชี 1.4.2)  

4. รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ สนช.  8. กมธ. สนช. พิจารณาเสร็จ
แล้ว 

‣สนช. พิจารณาวาระท่ี ๒ และ
วาระท่ี ๓ (บัญชี 1.3.4)  

 

 9. สนช. เห็นชอบแล้ว  
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๘.๔ การก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการประสานงานของกลุ่มงานในส านักกฎหมายเพื่อความรวดเร็ว   
ในการประสานขอข้อมูล ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนและเพื่อช่วยลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจาก  
ความไม่ชัดเจนของภารกิจ/อ านาจหน้าที่       

Flow Chart การแบ่งงาน 
ขั้นตอน ชื่อบัญช ี กลุ่มงานที่รับผิดชอบติดตาม 

‣หน่วยงานยกรา่ง  
สิ้นสุดเมื่อเสนอเรื่องยังกระทรวงฯ  

๓.๓ ส.ปคร.*(กลุ่มสง่เสริมการปฏิรูปกฎหมายฯ) 

‣การพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม  
☐สกม./คณะกรรมการพิจารณาร่างฯ  
☐รอง ปยธ.  
☐ปยธ.  
☐สร.  
สิ้นสุดเมื่อ รมต.ยธ. ลงนาม  

๓.๓ พ.น.* (กลุ่มพัฒนากฎหมาย)  

 

‣หน่วยงานส่งร่างฯ ไปยังรองนายกวิษณุ เครืองาม  
สิ้นสุดเมื่อ รอง.นรม. ลงนาม  

๓.๒ ส.ปคร. 

‣รองนายกวิษณุ เครืองาม ส่งร่างฯ กลับไปให้หน่วยงาน  ๓.๓ ส.ปคร. 

‣หน่วยงานส่งร่างไปยัง สลค.  ๓.๒ ส.ปคร. 

‣ร่าง พรบ. ที่เตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติหลักการ  
☐สลค.เสนอ ครม.  
☐ครม.เห็นชอบหลักการวันที.่.................  

๑.๕ ส.ปคร. 

‣ร่าง พรบ. ที ่ครม. มีมติอนมุัติหลักการแล้ว และอยูร่ะหว่างการตรวจ
พิจารณาของ สคก.  
☐วาระ ๑ หลักการ/สาระส าคญั  
☐วาระ ๒ รายมาตรา  
☐วาระ ๓ ตรวจความสมบูรณ ์
- สิ้นสดุเมื่อ สคก.มีหนังสือให้ยืนยัน  

๑.๒ พ.น. 
-ให้ พ.น. เป็น back up 
โทรศัพท์ประสานหน่วยงานเฉพาะ
กรณีที่หน่วยงานไม่ได้ส่งตาราง
อัพเดทมาให้ภายใน 
วันจันทร์ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

‣ร่าง พรบ. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ ครม. 
พิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้า สนช.  

๑.๑.๑ ส.ปคร.  

‣ร่าง พรบ. ที่ สลค. เสนอวิปรัฐบาล ๑.๑.๒ ส.ปคร. 

‣กมธ (ช่ัวคราว) (วิป สนช.)   ๑.๓.๑ ส.ปคร. 
สนช. พิจารณาวาระที่ ๑  ๑.๓.๒ ส.ปคร. 
กมธ. พิจารณา  ๑.๓.๓ พ.น. 

-ให้ พ.น. เป็น back up 
สนช. พิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  ๑.๓.๔ ส.ปคร. 
ร่างพระราชบญัญัติที่อยูร่ะหว่างการทูลเกล้า  ๑.๔.๑ พ.น. 
พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว  ๑.๔.๒ พ.น. 
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๘.๕ การติดตามความคืบหน้า การรายงานข้อมูลของส่วนราชการ การติดตามผลและการเร่งรัด     

การด าเนินการ และการน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม มีหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ดังต่อไปนี้     

 
     
 

• กลุ่ม ปคร. มหีน้าทีห่ลกัในการประสานงานและรวบรวมขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการติดตามความ
คบืหน้าร่างกฎหมาย โดยกลุ่ม ปคร. จะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูความคบืหน้าของร่างพระราชบญัญตัิ
และกรอกขอ้มลูลงในบญัชสีภานภาพร่างกฎหมายทัง้หมดก่อนเป็นล าดบัแรก    

• กลุ่ม พ.น. เป็นผูส้นบัสนุนขอ้มลูการตดิตามความคบืหน้าของร่างพระราชบญัญตัทิีอ่ยู่ในระหว่าง
ขัน้ตอนการด าเนินการของกลุ่ม พ.น.อาทเิช่น ร่างฯ ที ่พ.น. เป็นผูร้บัผดิชอบยกร่าง ร่างทีอ่ยู่ใน
ระหว่างการพจิารณาของกรรมาธกิารสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ  ร่างทีไ่ดร้บัการบรรจุเขา้สู่
วาระการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม (คพก.ยธ.) 
และร่างทีม่กีารประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ เป็นตน้       

การติดตาม
ความคืบหน้า 

• เมือ่กลุ่ม ปคร. ไดร้วบรวมขอ้มลูความคบืหน้าของร่างพระราชบญัญตั ิและกรอกขอ้มลูลงในบญัชี
สถานภาพร่างพระราชบญัญัติต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว กลุ่ม ปคร . จะท าการประสานไปยงัส่วน
ราชการต่าง ๆ ทีเ่ป็นเจา้ของร่างฯ ทางอเีมลเ์พือ่ใหส้่วนราชการทีเ่ป็นเจา้ของเรื่องตรวจสอบความ
ถูกต้องของขอ้มลูที่รวบรวมโดยกลุ่ม ปคร.  รวมทัง้รายงานรายละเอยีดความคบืหน้าหรอืความ
เคลือ่นไหวเพิม่เตมิ (ถา้หากม)ี  

• การประสานงานส่วนราชการเพื่อรายงานความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวนี้มีก าหนดให้
ด าเนินการเป็นประจ าทุกสปัดาห์ โดยก าหนดให้รายงานในวนัจนัทร์ ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. ทัง้นี้ 
เนื่องจากต้องมกีารรายงานข้อมูลความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมผู้บริหาร
กระทรวงยุตธิรรมซึง่ก าหนดใหม้ขี ึน้เป็นประจ าทุกวนัพุธ    

การรายงาน
ข้อมูลของ

ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่

เป็นเจ้าของ
เรื่อง  

 
 

• ปคร.กระทรวงยุตธิรรมไดก้ าหนดใหม้กีารจดัประชุม ปคร. และผูช้่วย ปคร. ของกระทรวงยุตธิรรม
เพื่อสร้างความเขา้ใจที่ตรงกนัในการประสานงานในด้านต่าง ๆ ของ ปคร . เพื่อการตดิตามและ
เร่งร ัดการผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมทัง้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยก าหนดให้มกีารประชุมเป็นประจ าทุกสองสปัดาห์ใน
ระยะแรก จากนัน้ความถีใ่นการจดัประชุมจะลดลงตามแต่ความจ าเป็นและความเหมาะสม  
 

 

การติดตาม
ผล และการ

เร่งรัด
ผลักดันการ
เสนอร่าง 
พ.ร.บ.  

• วตัถุประสงคห์ลกัของการรวบรวมขอ้มลูความคบืหน้าของการเสนอร่างพระราชบญัญตั ิคอื เพื่อ
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอร่างพระราชบญัญตัขิองกระทรวงยุตธิรรมทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัต่อเวลาต่อผู้บรหิารของกระทรวงยุตธิรรมเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการตดัสนิใจ ก ากบัดูแล 
และเร่งรดัการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายและวสิยัทศัน์
ของกระทรวงยุตธิรรมทีก่ าหนดไว ้ 

• การรายงานขอ้มูลทีส่ าคญัม ี๒ ส่วน ได้แก่ ๑. การรายงานขอ้มลูต่อทีป่ระชุมผู้บรหิารกระทรวง
ยุตธิรรม (โต๊ะเลก็) ซึง่เป็นการรายงานขอ้มลูตามทีป่รากฎในบญัชสีถานภาพร่างกฎหมาย (ตาม
รปูแบบขอ้ ๓.๓) โดยมกี าหนดการรายงานเป็นประจ าทุกวนัพุธ และ ๒. การรายงานขอ้มลูต่อที่
ประชุมคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุตธิรรม (คพก.ยธ.) ซึง่เป็นการรายงาน
ขอ้มูลฉบบัย่อตามรูปแบบที่ปรากฎในขอ้ ๖ โดยมกี าหนดการรายงานเมือ่มกีารจดัประชุม คพ
ก.ยธ. ทุกครัง้   

การายงาน
ข้อมูลต่อ
ผู้บริหาร 
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          ๘.๖ รูปแบบในการรายงานข้อมูลโดยย่อต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วยบัญชีรวมและ 
บัญชีย่อย รวม ๒ บัญชี ดังต่อไปนี้ (ดูตัวอย่างการปรับใช้ในภาคผนวก 2)         

 

บัญชีสถานภาพร่างกฎหมายของ ยธ. สถานะ ณ วันที่ ...   จ านวน ... ฉบับ (บัญชีรวม) 

ล าดับที่ ขั้นตอน จ านวน/ฉบับ 

๑  ร่าง พรบ.ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง และการพิจารณาของ ยธ.   - 

๒ ร่าง พรบ.ที่ ยธ. เสนอไปยัง สลค. เพ่ือขออนุมัติหลักการ  - 

๓  ร่าง พรบ. ที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของ สคก. 

- 

๔ ร่าง พรบ. อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอ  สนช.  - 

๕ ร่าง พรบ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. - 

๖ ร่าง พรบ. ที่ สนช. เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกม.แล้วและอยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้า ฯ 

- 

๗  พรบ. ที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว  - 

๘  พรบ. ที่อยู่ระหว่างทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม - 

รวมทั้งสิ้น -- 
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บัญชีสถานภาพร่างกฎหมายของ ยธ. สถานะ ณ วันที่ ...   จ านวน ... ฉบับ (บัญชีย่อย) 

ล าดับที ่๑ ร่าง พรบ. ที่อยู่ระหว่างการยกร่าง และการพิจารณาของ ยธ. ...ฉบับ หมายเหตุ 
๑   

๒   

ล าดับที ่๒ ร่าง พรบ.ที่ ยธ. เสนอไปยัง สลค. เพื่อขออนุมัติหลักการ ...ฉบับ หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที ่๓  ร่าง พรบ. ที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของ สคก. ... ฉบับ 

หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที ่๔ ร่าง พ.ร.บ.อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอ สนช. พิจารณา ... ฉบับ หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที่ ๕ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ  สนช. ... ฉบับ หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที ่๖ ร่าง พรบ. ที่ สนช. เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกม.แล้วและอยู่ระหว่าง
การทูลเกล้า  ...ฉบับ 

หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที ่๗ พรบ. ที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ... ฉบับ  หมายเหตุ 

๑   

๒    

ล าดับที ่๘ พรบ. ที่อยู่ระหว่างทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม หมายเหตุ 

๑   

๒    
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๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๔.๑ มีคู่มือมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร. กระทรวงยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และ
กระบวนการในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม และ
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ ปคร. กระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด      
 ๔.๓ การประสานงานและติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมมีแบบแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม  
 ๔.๔ ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมได้ในทุกข้ันตอน 
และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การก ากับดูแล และการเร่งรัดการด าเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา        
 ๔.๕ กลุ่มงาน ส.ปคร. มีคู่มืออ้างอิงในการท างานที่มีคุณภาพเพ่ือช่วยลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน ลดโอกาส
ในการเกิดข้อผิดพลาด ช่วยให้การเรียนรู้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วในกรณีที่มีการโยกย้ายต าแหน่งงาน 
รวมทั้งลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากการแบ่งภารกิจหน้าที่ที่ไม่ชัดเจน     

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
การปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (กลุ่มส่งเสริมการปฏิรูป

กฎหมายและประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเกิดข้อผิดพลาด
หรือข้อขัดข้องในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย      

 
 

 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมาย 
และประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ส.ปคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



 แบบบันทึกข้อมูลแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงาน (ระยะท่ี 1) 
หน่วยงาน กระทรวงยุติธรรม   

 
 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุม
ประพฤติ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

- การปฏิบัติภารกิจของกรมคุม
ประพฤติ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงกฎหมายให้มีความ
ทันสมัย ครอบคลุมภาระงานที่
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ
รองรับภารกิจใหญ่ของกรมคุม
ประพฤติ 

- สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลข้อ 3 การ
ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

- อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  

- 

2. ร่างพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เพ่ิมอ านาจ
คณะอนุกรรมการใน
การอนุมัติค่าตอบแทน) 
 

ด้วยพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญาพ.ศ.๒๕๔๔ ได้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบ
ปัญหาและอุปสรรค หลาย
ประการ จึงเห็นควรแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฯเพ่ือให้
ประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหาย
และจ าเลยในคดีอาญาเข้าถึง
สิทธิตามพระราชบัญญัติได้ง่าย 

     สาระส าคัญการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔  
     (๑) แก้ไขเพ่ิมเติม
องค์ประกอบคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา 
     (๒) ให้พนักงานสอบสวนแจ้ง
สิทธิ ตามพระราชบัญญัติฯให้แก่

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ        
ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘ และวันที่๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘  
      โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เป็นการด าเนินการโดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาเข้าถึงสิทธิ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ทัว่ถึง และเป็นธรรม และสนับสนุนให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อม
ล้ า  

สลค.ด าเนินการ
เสนอ สนช. 
โดยรวมร่าง
ล าดับที่ 2 และ 
3 เข้าเป็นร่าง
เดียวกัน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็น
ธรรมและสนับสนุนให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผู้เสียหายทราบและให้เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์แจ้งสิทธิแก่จ าเลย 
     (๓) คณะกรรมการอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการ
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ค่า
ทดแทน หรือค่าใช้จ่าย  
     (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมสถานที่ยื่น
ค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน 
หรือค่าใช้จ่าย เพ่ือก าหนดให้
คณะอนุกรรมการหรือหน่วยงาน
อ่ืนที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็น
สถานที่ยื่นค าขอ  
     (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมการใช้สิทธิ
อุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการ 
     (๖)แก้ไขเพ่ิมเติมรายการท้าย
พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงแก้ไข
กฎหมายล าดับรอง 

     และเป็นไปตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ได้
แต่งตั้ง สภานิติบัญญัติ วันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๑.๕ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

 

3. ร่างพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(เก่ียวกับการแจ้งสิทธิ
ผู้เสียหายในคดีอาญา) 
 

  -  อยู่ระหว่างกรม
คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ 
แจ้งยืนยันร่าง
ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

4. 
 
 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติการ
จดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. 
.... 

เพ่ือคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้ง
ครอบครัวของบุคคล 
ที่มีความหลากหลายทางเพศให้
ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
เช่นเดียวกับคู่สมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บุคคลซึ่งรักเพศ
เดียวกันจ านวนร้อยละ ๑.๒ 
ของประชากรทั้งหมด มากกว่า 
๖ แสนคนมีหลักประกันในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใน
การก่อตั้งสถาบันครอบครัว 
(งานศึกษาของพิมลวรณ อิส
รภักดี สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๕๗) 

-  นิยามของค าว่าคู่ชีวิต หมายถึง 
บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศ
เดียวกันที่จดทะเบียนกันตาม
พระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คู่ชีวิต 

-  การจดทะเบียนจะท าได้ต่อเมื่อ
บุคคลมีอายุยี่สิบปี  บริบูรณ์ขึ้น
ไป และมีสัญชาติไทย หรือฝุาย
ใดฝุายหนึ่งมีสัญชาติไทย  

-  ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตให้
น าความสัมพันธ์ ระหว่าง สามี
แ ล ะ ภ ริ ย า ต า ม ป ร ะ ม ว ล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับโดยอนุโลม และ ให้ถือว่า
คู่ชีวิตมีฐานะเสมือนคู่สมรสที่
ชอบด้วยกฎหมาย 

- ในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่อง
ทรัพย์สิน ให้น าบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

- ในเรื่องมรดก ให้น าบทบัญญัติ

- สอดคล้องกับค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ 
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ...
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก 

- กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทาง
เพศเป็นกลุ่มเปูาหมายที่จะต้องคุ้มครองตาม
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่มี
การรับรองสภาพการใช้ชีวิตคู่และจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตคู่ อาทิ ไม่
มีระบบจัดการทรัพย์สินร่วมกัน การจัดการ
มรดกในฐานะคู่ชีวิต สภาพปัญหา รวมถึงขาด
การยอมรับเรื่องการรับบุตรบุญธรรมในชีวิตคู่
ของคนรักเพศเดียวกัน โดยมีตัวชี้วัดร่าง
กฎหมายเพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/
อัตลักษณ์ทางเพศ ทั้งนี้หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักคือกระทรวงยุติธรรม 

อยู่ระหว่าง
พิจารณาศึกษา
ยกร่าง 

กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ บรรพ ๖ มรดก มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

** ไม่ได้รองรับสิทธิการรับบุตร       
บุญธรรมของคู่ชีวิต** 
 

หน่วยงานร่วมคือกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

5. ร่างพระราชบัญญัติ 
ปูองกันและ
ปราบปรามการทรมาน
และ 
การบังคับบุคคลให้สูญ
หาย พ.ศ. .... 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหายอันเป็นกฎหมายที่
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน               
ตามพันธกรณี 
ที่ก าหนดไว้ใน             
อนุสัญญาต่อต้าน   การทรมาน
และ         การปฏิบัติ หรือ        
การลงโทษอ่ืน           ที่
โหดร้าย            ไร้
มนษุยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักดิ์ศรี             
ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

ร่างพ.ร.บ.ฯ ประกอบด้วย ๔ 
หมวด ๔๓ มาตรา ซึ่งมี
สาระส าคัญดังนี้ 
๑. อารัมภบท (มาตรา ๑ – ๔) : 
กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการตรา
พระราชบัญญัตินี้ ค านิยามที่
ส าคัญซึ่งปรากฏในร่าง
พระราชบัญญัติฯ และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ  
๒. หมวด  ๑ การปราบปราม       
การทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย (มาตรา ๕ – ๑๖): 
ก าหนดบทลงโทษฐานความผิด

๑. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติ
บัญญัติ แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ข้อ ๑๑.๑ ซึ่งก าหนดว่าในระยะเฉพาะ
หน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็น
ธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อ
ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะ
ใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เห็นชอบแผนการเสนอร่างกฎหมายใน

กรมคุ้มครอง
สิทฺธิและเสรภีาพ
ได้ด าเนินการ
ประมวลข้อมูล
เพ่ือจัดท า  
(1) เอกสารสรุป
สาระส าคัญของ
เรื่องที่เสนอให่
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาทั้งเรื่อง
ของการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคล

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
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สาระส าคัญ 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

และอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุก
คนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนาม
รับรองอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การเมืองภายในประเทศ : 
เป็นการยืนยันนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องของการเคารพและ
ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน  
๒. การเมืองระหว่างประเทศ : 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับประเทศไทยในสังคมโลก
โดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
มีเจตนารมณ์และความตั้งใจ
จริงที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน
เทียบเท่ากับระดับสากล อันจะ
ช่วยท าให้ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับและความเชื่อถือจาก
ประชาคมระหว่างประเทศ 

กระท าทรมาน และการบังคับ
บุคคลให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่
กระท าความผิดโดยการ ยุยง 
ยินยอม หรือได้รับค าสั่งจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และได้ก าหนด
ฐานความผิด รวมทั้งได้ก าหนดให้
การห้ามน าค าให้การที่ได้มาจาก
การทรมานหรือการบังคับบุคคล
ให้สูญหายมาใช้เป็นหลักฐาน
ด าเนินคดี  
๓. หมวด ๒ การปูองกันการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหาย (มาตรา ๑๗ – ๒๔): 
ก าหนดมาตรการเพ่ือปูองกันการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหาย รวมทั้งประกันสิทธิของ
ผู้เสียหาย ญาติของผู้เสียหาย 
และผู้มีส่วนได้เสีย ก าหนดให้ศาล
มีค าสั่งระงับการกระท า หรือยุติ

ระยะ ๑ ปี ของส่วนราชการ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – 
ตุลาคม ๒๕๕๘) ซึ่งร่างพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย พ.ศ. ... ถูกก าหนดให้เสนอแก่
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘   
๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เห็นชอบการจัดล าดับความส าคัญของ
ร่างกฎหมายใหม่ที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
จ านวน ๓๗ ฉบับ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานของการตรากฎหมายในกระบวนการ
นิติบัญญัติ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหาย พ.ศ. ... อยู่ในล าดับที่ ๑๘  

 

ทุกคนจากการ
ถูกบังคับให้สูญ
หาย และร่าง
พ.ร.บ. ปูองกัน
และปราบปราม
การทรมานและ
การบังคับให้
บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 
(2)รายงานผล
การศึกษาความ
พร้อมของ
ประเทศไทยใน
การเข้าร่วมเป็น
ภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการ
ถูกบังคับให้สูญ
หาย 
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เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๓. สังคม : ส่งเสริมให้สังคมไทย
มีความปลอดภัยมากขึ้น และ
สร้างความม่ันใจให้กับ
ประชาชนว่าการลิดรอน
เสรีภาพทั้งปวงจากรัฐ หรือ 
เจ้าหน้าที่รัฐ จะกระท ามิได้  
๔. เศรษฐกิจ : เพ่ิมแรงจูงใจให้
นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศ
ไทยเพ่ิมข้ึนเพราะมีความม่ันใจ
ในเรื่องความปลอดภัยและการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย 
และเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะมี
ความมั่นใจว่าประเทศไทยได้
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล และมีกฎหมายก าหนดให้
การกระท าทรมาน และการ
บังคับบุคคลให้สูญหายเป็น
ความผิดชัดเจน   
๕.กระบวนการยุติธรรม :  
เป็นหลักประกันความยุติธรรม 

การทรมาน หรือการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย และเยียวยาความ
เสียหายเบื้องต้น รวมถึงก าหนด
หลักการห้ามผลักดันกลับ  
๔. หมวด ๓ คณะกรรมการ 
(มาตรา ๒๕ – ๓๕) : จัดตั้ง
คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม และประชาชน 
รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธาน ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นรองประธาน อธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการท าหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย แผนงาน
และมาตรการต่างๆ ร่วมมือ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือ

(3) ร่างพ.ร.บ. 
เรียบร้อยแลว้ 
- ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเสนอ
เรื่องการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการ
หายสาบสูญ โดย
ถูกบังคับไปกับ
ร่าง พ.ร.บ. อีก
ครั้งเพ่ือจะได้
พิจารณาไป
พร้อมกัน คาดว่า
จะเสนอไปยัง
ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ภายใน
สิ้นเดือนมีนาคม 
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ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

และการด าเนินคดีในฐาน
ความผิด “การทรมานฯ” และ  
“การบังคับบุคคลให้สูญหาย” 
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
ตามกฎหมาย และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล เป็น
หลักประกันว่าจะไม่มีการงด
เว้นการลงโทษแก่บุคคลใดๆ 
และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความ เชื่อมั่นและทัศนคติท่ีดี
ต่อกระบวนการยุติธรรม 
 
 

หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง สืบสวนสอบสวนข้อ
ร้องเรียนหรือคดี ฯลฯ  
๕. หมวด ๔ (มาตรา ๓๖ – ๔๓) 
การด าเนินคดีทรมานและคดี
บังคับบุคคลให้     สูญหาย : 
ก าหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ท า
หน้าที่เป็นส านักงานธุรการของ                    
คณะกรรมการฯ ก าหนดวิธีการ
และข้ันตอนการด าเนินคดีทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย
เป็นการเฉพาะ 

2559  
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6. ร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม         (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมให้ พ.ร.บ.ว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
ครอบคลุมทุกสัญญาที่เกิดข้ึน
และเพ่ือให้มีอ านาจในการ
พิจารณาจัดการกับปัญหาที่
เกิดข้ึน    การระงับข้อพิพาท
และการฟูองคดีสาธารณะ
เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
 

เพ่ิมเติมอ านาจของกฎหมายให้
ครอบคลุมทั้งข้อสัญญาต่างๆ ที่
ปัจจุบันยังไม่อยู่ในข้อบังคับตาม
ค าจ ากัดความ ช่วยให้ระบบ
เศรษฐกิจมีความน่าเชื่อถือและ
สร้างระบบการจัดการข้อพิพาท
เพ่ือคู่กรณีมีทางประกอบธุรกิจ
ตามข้อสัญญาอย่างเป็นธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม อยู่ระหว่าง
จัดท าประชา
พิจารณ์ และท า
ความเห็นแจ้ง
คณะรัฐมนตรี 

ไตรมาสที่ ๓ 
ของ 
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

7. ร่างแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๑. กระบวนงานคุ้มครองได้รับ
การปรับปรุง พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
ภารกิจงานคุ้มครองพยานใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาให้สามารถ
ปฏิบัติได้ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 
๓. พยานได้รับการช่วยเหลือใน
การคุ้มครองความปลอดภัย 
การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจงานคุ้มครอง
พยานได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิม
มากขึ้น 
 
 

เพ่ือให้กระบวนงานคุ้มครอง
พยานมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน สมตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และพนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยมี
ประเด็นแก้ไขดังนี้  
๑.แก้ไขเพ่ิมค านิยามของพยานใน
คดีจากผู้ช านาญการพิเศษ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ 
๒.แก้ไขเพ่ิมเติม มูลฐานความผิด
ตามมาตรการพิเศษ (เพ่ิมเติม
ความผิดฐานก่อการร้าย, 
ความผิดตามกฎหมายปูองและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์) 
๓.แก้ไขเพ่ิมเติมคณะกรรมการ
พิจารณาค าร้องขอคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญาตามมาตรการพิเศษ
(ของเดิมไม่มี) 
๔.แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ

ลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม อยู่ระหว่าง
เตรียมเสนอ
หน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้
ความเห็น 

- สิ้นปีงบ 
ประมาณ 
2559 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอ
คุ้มครองพยานในคดีอาญาตาม
มาตรการพิเศษให้มีหน้าที่เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมประกอบการใช้
ดุลยพินิจในการสั่งใช้มาตรการ
พิเศษ 
๕.แก้ไขเพ่ิมเติมการจ่าย
ค่าอาหารเครื่องดื่มแก่พยานที่อยู่
ในมาตรการพิเศษ 
๖.แก้ไขเพ่ิมเติมการเปลี่ยนชื่อตัว 
ชื่อสกุล ตามมาตรการพิเศษให้
สามารถท าได้โดยไม่เป็นความผิด
ตาม พ.ร.บ.ชื่อตัว ชื่อสกุล 
๗.แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานคุ้มครองพยาน 
    - ให้สามารถขอให้หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานคุ้มครองพยานได้และ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจ



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ตาม ป.วิ อาญาฯ 
      - ให้การปฏิบัติภารกิจของ
คุ้มครองพยานได้รับยกเว้นไม่อยู่
ใน บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธ
ปืนฯ 
      - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคุ้มครองพยานเป็น
ต าแหน่งที่มีเหตุให้ได้รับเงินเพ่ิม
พิเศษ 
๘. แก้ไขเพ่ิมเติมให้พยานที่มา
ศาลเพ่ือเบิกความ แต่ไม่ได้ขึ้น
เบิกความโดยเหตุมิได้เกิดจากตัว
พยานให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
จากเดิมท่ีพยานมาแต่ไม่เบิก
ความจะไม่ได้ค่าตอบแทน 
๙.แก้ไขเพ่ิมเติมบุคคลที่ให้      
ข้อมูลเท็จในการร้องขอ      
คุ้มครองความปลอดภัย             
ตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานฯ             
จะมีความผิดและได้รับโทษ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

8. ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชุมชน 
พ.ศ. .... 

ให้อ านาจรับรองผลการไกล่
เกลี่ยให้มีสภาพบังคับใช้โดย
ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยต้องผ่าน
การอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ไกล่เกลี่ย สามารถไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางแพ่ง ความรับผิดทาง
อาญาที่ยอมความกันได้ และ
ความผิดลหุโทษได้ ซึ่งสามารถ
ลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาลได้เป็น
จ านวนมาก 

๑.ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยมีกฎหมาย
รับรองและผลการไกล่เกลี่ย
สามารถบังคับใช้ได้ 
๒.ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยต้องผ่าน
การอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ไกล่
เกลี่ย 
๓.ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางแพ่ง ความผิดอันยอมความ
ได้ ความผิดลหุโทษ เป็นต้น 

 อยู่ระหว่าง
ทบทวนความ
จ าเป็นและ
ความเหมาะสม 

 

9. ร่างพระราชบัญญัตกิาร
บริหารการแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระท าผิด พ.ศ. .... 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดโดยมี
คณะกรรมการ นโยบายการ
บริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิด

   (๑) ก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชน ที่กระท าผิดโดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานกรรมการ และ

 อยู่ระหว่าง 
สลค.เสนอ เรื่อง

ต่อ ครม. 

ไตรมาส 2 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนในอ านาจของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม 

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรอง
ประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการโดย
ต าแหน่งจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและกรรมการ
ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็น
ที่ประจักษ์ด้านจิตวิทยา ด้าน
สังคมสงเคราะห์ ด้านการ
สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้าน
สิทธิเด็ก และด้านการคุ้มครอง
เด็ก โดยให้อธิบดีกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็น
กรรมการและเลขานุการ  
   (๒) ก าหนดให้คณะกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางในการบริหารการแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่
กระท าผิดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

และเยาวชน ให้ค าแนะน าหรือ
ค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออก
กฎ ระเบียบและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ พิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดตามท่ีก าหนด
หรือเสนอแนะแนวทางกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน หรือการ
ด าเนินการตามแผนการ
บริหารงานการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดให้
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งแนวทางในการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
เพ่ือมิให้กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก
และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัย



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม การติดตาม
ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กหรือ
เยาวชนภายหลังปล่อยและการ
ปูองกันการกระท าผิดของเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 
อันเนื่องจากการใช้
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
   (๓) ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้า
พนักงานพินิจและอ านาจหน้าที่
โดยก าหนดบทบาทรับผิดชอบแก้
บ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน และ
ก าหนดมาตรการต่างๆ 
   (๔) ก าหนดมาตรฐานสถาน
พินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนมีการจ าแนกเด็กหรือ
เยาวชน การควบคุมดู และการ
แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน
ไว้ตามมาตรฐานสากล 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

   (๕) ก าหนดให้มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยและการ
ติ ด ต า ม ภ า ย ห ลั ง ปล่ อ ย จ า ก
สถานที่ควบคุม 
   (๖) ก าหนดมบีทก าหนดโทษ 

10. ร่างพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครวั
และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครวั 

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวบาง
มาตราที่เป็นปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

๑.ก าหนดอายุขั้นต่ าเด็กของค า
นิยาม”เด็ก” 
๒.ปรับปรุงขั้นตอนการจับให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างราบรื่น 
๓.ปรับปรุงหมวด ๗ มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
เด็ก 
๔.แก้ไขปัญหาเรื่องการนับ
ระยะเวลาการฟูอง กรณีที่การ
ฟ้ืนฟูไม่ผ่านตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๔๕ 
๕.แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ปรึกษา
กฎหมาย 
๖.ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๖๘ 

 สคก. พิจารณา
ตรวจร่างเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่างท า

บันทึก ส่ง สลค. 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ถึงมาตรา ๗๒ เพ่ือวางรูปแบบให้
ถูกต้อง และให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
๗.แก้ไขบทบัญญัติบางมาตราใน
เรื่องการรายงานต่อศาลของ
สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ 

11 ร่างพระราชบัญญัติการ
ให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

เพ่ือให้มีฐานข้อมูลสาร
พันธุกรรมแห่งชาติที่เป็น
เอกภาพ 

เพ่ือรองรับการจัดท าฐานข้อมูลดี
เอ็นเอให้รวมอยู่ในที่เดียวกัน 
เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลดีเอ็นเอของประเทศไทยมี
ความเป็นเอกภาพ ตลอดจน
ก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ใน
การเข้าถึงข้อมูลและเปิดเผย
ข้อมูลดีเอ็นเอของผู้กระท า
ความผิดให้ชัดเจน โดยให้
สามารถกระท าได้เฉพาะเพ่ือ
ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ส าหรับการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
เท่านั้นและจะต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษา และ

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลด         
ความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาส 

  



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ท าลายข้อมูลดีเอ็นเอของผู้กระท า
ความผิด              โดยค านึงถึง
ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุผู้กระท า
ความผิด ลักษณะความร้ายแรง
ของการกระท าความผิด 
พฤติกรรมการกระท าความผิดซ้ า
ของผู้กระท าความผิด เป็นต้น 
รวมทั้งลงโทษเจ้าพนักงานที่
เปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีอ านาจ 

12 ร่างพระราชบัญญัติ
ข้อมูลสารพันธุกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ..... 
 

-เพ่ือสามารถระบุตัวบุคคล
ผู้กระท าความผิดทางอาญา   -
เพ่ือประโยชน์ความมั่นคงของ
ประเทศ   -เพ่ือประโยชน์
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม การ
สืบสวนสอบสวนการกระท า
ความผิด      -เพ่ือประโยชน์ใน
การฟูองร้องด าเนินคดี            
-เพ่ือประโยชน์ในการระบุตัว
บุคคลผู้เสียชีวิตหรือผู้เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล DNA ดังกล่าว        -

     เพ่ือรองรับการจัดท าฐาน 
ข้อมูลดีเอ็นเอให้รวมอยู่ที่เดียวกัน 
เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลดีเอ็นเอของประเทศไทยมี
ความเป็นเอกภาพ ตลอดจน
ก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ใน
การเข้าถึงข้อมูลและเปิดเผย
ข้อมูลดีเอ็นเอของผู้กระท า
ความผิดให้ชัดเจน โดยให้
สามารถกระท าได้เฉพาะเพ่ือ
ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ส าหรับการปูองกัน

ฐานข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ สามารถรองรับ 
การปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ต่างๆโดยสามารถน าไปพิสูจน์บุคคลสูญหาย
จาก  DNA ใช้พิสูจน์หลักฐานใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ DNA จะพิสูจน์ความเป็นธรรม
ในคดีอาญาให้กับผู้กระท าความผิด เพื่อเกิด
ความเชื่อมั่น เป็นธรรมแก่ประชาชน และเกิด
ประสิทธิภาพ      
 
 
 

อยู่ระหว่างจัด
รับฟังความ
คิดเห็น 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวม
พยานหลักฐาน       -เพ่ือ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจ าเลยที่
ถูกลงโทษผิดไป           (การ
ต่อสู้คดีของจ าเลย)                   
-เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคล
หนึ่ง                -พิสูจน์
เอกลักษณ์ของบุคคล                  
-เพ่ือรวบรวมข้อมูล DNA ของ
ผู้กระท าผิดโดยมีวัตถุประสงค์
ในการควบคุมอาชญากรรมและ
หาความเชื่อมโยงของ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นแล้วใน
อดีตและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยผู้กระท าความผิดคน
เดียวกัน 

และปราบปรามอาชญากรรมและ
มรการก าหนดระยะเวลาในการ
เก็บรักษา รวมถึงการท าลาย
ข้อมูลดีเอ็นเอของผู้กระท า
ความผิดโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
เช่น อายุของผู้กระท าความผิด 
ลักษณะความร้ายแรงของการ
กระท าความผิด พฤติกรรมการ
กระท าความผิดซ้ าของผู้กระท า
ความผิด เป็นต้น รวมทั้งการ
ลงโทษเจ้าพนักงานที่เปิดเผย
ข้อมูลโดยไม่มีอ านาจ 
 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๑3. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการ
ของฝุายบริหารในการ
ปูองกันและ
ปราบปราม          
การทุจริตในภาครัฐ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็น             
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการได้มา 
องค์ประกอบ คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการ  

(๓) ก าหนดให้เลขาธิการ 
ป.ป.ท. มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริง
เป็นเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. และสามารถเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา 

(๔) ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการรับเรื่องไว้พิจารณา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เหตุ
ต้องห้ามในการไต่สวนข้อเท็จจริง
การด าเนินการสั่งฟูองของอัยการ 
และการด าเนินคดีอาญาในศาล
ทหาร  

(๕) ก าหนดให้พนักงาน 

นโยบายของรัฐบาล ตามค าแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี  

ข้อ ๑๐ การส่งเสริม การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

ข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

 อยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้า 

- 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ป.ป.ท. มีอ านาจในการปล่อย
ชั่วคราว  

(๖) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแทน
และการมอบหมายให้พนักงาน 
ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
ด าเนินการ  

(๗) ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป็นส่วนราชการระดับกรมที่ไม่
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง 

 (๘) ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
การได้รับเงินเพ่ิมของพนักงาน 
ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.        
และข้าราชการของส านักงาน     



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

และคุณสมบัติของพนักงาน 
ป.ป.ท.  

(๙) ก าหนดให้มีมาตรการ
ปูองกันการทุจริตในภาครัฐ  

(๑๐) ก าหนดมิให้น า
ระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือ
จ าเลยหลบหนีมารวมเป็นส่วน
หนึ่งของอายุความและระยะเวลา
การด าเนินการลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

14. ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม          
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการการ
ทุจริตในภาครัฐเป็น 
ส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง      ที่อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี 

ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการการทุจริตใน
ภาครัฐเป็นส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง ที่อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของ               
ฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่าง
ทูลเกล้า 

- 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

15. ร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ลักษณะ ๒ การบังคับ
คดีตามค าพิพากษา
หรือค าสั่ง) 

สร้างความเป็นธรรมใน
กระบวนการ บังคับคดี 

ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการ
บังคับคดีใหม่ทั้งหมดโดยจะท า
การพิจารณาเป็นรายมาตราเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอน ปกปูองและคุ้มครองสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
แต่ละฝุายให้ได้รับความเป็นธรรม
ยิ่งขึ้นช่วยให้กระบวนการบังคับ
คดีขับเคลื่อนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพลดระยะเวลาการ
บังคับคดีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล                   

                                                                                                                                      

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สคก.พิจารณา
ตรวจร่างเสร็จ
แล้ว และ ยธ. 
แจ้งยืนยันร่าง
ไป สลค.แล้ว 

- 

16. ร่างพระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การฟ้ืนฟูกิจการ) 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เป็น
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ง มีอยู่เป็น
จ านวนมากถึง 
ร้อยละ 97  ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการได้ ซึ่งกฎหมายฟ้ืนฟูที่ใช้

1. เพิ่มหมวดใหม่เก่ียวกับการ
ฟ้ืนฟูกิจการ ผู้ประกอบกิจการที่
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs)  
2. ก าหนดกระบวนการ 
เข้าสู่การฟ้ืนฟูกิจการของ 
ผู้ประกอบกิจการที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
สนช. 

- 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อจ ากัด
รวมถึงก าหนดกระบวนการให้
เกิดประสิทธิภาพต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวม ส่งผลดีต่อความมั่นคง
ของผู้ประกอบกิจการรายย่อย 

ค านิยาม หลักเกณฑ์ วิธีการ 
กระบวนการพิจารณา  
และบทก าหนดโทษ 
 

17. ร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. 
ล้มละลาย  
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....    

เป็นการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการประเมินการ
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านการ
บังคับให้เป็นไป          ตาม
ข้อตกลง และด้านการแก้ปัญหา
การล้มละลาย 

ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการ
บังคับคดีล้มละลายทั้งหมดโดยจะ
ท าการพิจารณาเป็นรายมาตรา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในแต่  
ละข้ันตอนเป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศยกระดับการ
บังคับคดีล้มละลายให้ได้ตาม
มาตรฐานสากลอันจะเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาและ        
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ                                                                                                                                                       

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกาศใช้เป็น
กฎหมายแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

18. ร่างพระราชบัญญัติการ
บังคับคดี         พ.ศ. 

ยกระดับและมาตรฐานวิชาชพี        
ในการด าเนินงานของเจ้า

เสนอร่างพระราชบัญญัติการ
บังคับคดี เพ่ือยกระดับและ

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อยู่ระหว่างศึ
กายกร่าง 

ไตรมาสที่ 1 - 
4 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

.... พนักงานบังคับคดีและเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และ
เสริมสร้างความไว้วางใจและ
ความเชื่อมั่น (trust) ในการ
ท างาน 

มาตรฐานวิชาชีพ ในการ
ด าเนินงานของ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และ
เสริมสร้างความไว้วางใจและ
ความเชื่อมั่น (trust) ในการ
ท างาน 

 ของ
ปีงบประมาณ 
2559 

19. ร่างพระราช-บัญญัติ
ราชทัณฑ์ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

- เพ่ือปรับปรุงแก้ไขเรือนจ าให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤติ
นิสัยให้กับผู้ต้องขังในแต่ละ
ประเภท 

- แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
ทั้งฉบับ 

- เพ่ือการสร้างระบบการพัฒนาพฤตินิสัยอย่าง
เป็นระบบ ตรงตามมาตรฐานสากล 
- เพ่ือรองรับหลักสิทธิมนุษยชนที่ผู้ต้องขังพึงมี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ (UN)  
- เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีใน
เรื่องการคืนคนดีสู่สังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘  

- อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  

เดือนมกราคม 
ถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ 

20. ร่างประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด 

มีกฎหมายยาเสพติด ที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็น
เอกภาพ และ ประสานการ
ปฏิบัติจากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดึงภาคประชา
สังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

๑. การก าหนดนิยามและ
ประเภทของยาเสพติด ให้มีความ
เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   

๒. การจัดตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือ
ท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผน

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทัน 
สมัยและเป็นธรรม 

อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา
ด าเนินการของ 
สลค. ถาม
ความเห็น
หน่วยงานที่

เดือน ก.พ. 
๒๕๕๙ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

ระดับชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง
ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน 
มาตรการ และกลไกในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมทั้ง
ก าหนดให้มีคณะกรรมการด้านยา
เสพติด ชุดต่าง ๆ โดยนโยบาย
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ต้อง
ประสานสอดคล้องกับแผน
ระดับชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ที่
คณะกรรมการนโยบายยาเสพติด
แห่งชาติก าหนด  

๓. การก าหนดให้รัฐมนตรีมี
อ านาจในการก าหนดพ้ืนที่ เพ่ือ
ท าการศึกษาทดลองโครงการน า
ร่องด้านยาเสพติด เพื่อใช้
ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย                            

๔. การจัดตั้งกองทุนปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

เกี่ยวข้อง  



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

การปูองกันปราบปราม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการ
บ าบัดรักษา ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด
และผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูและผู้
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้                   

๕. กฎหมายฉบับนี้จะ
แบ่งแยกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดออกเป็น ๓ กลุ่ม                   
เพ่ือจัดการกับปัญหา ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑. เหยื่อ ได้แก่ผู้เสพ
ทั่วไปที่อาจถูกชักจูง ล่อลวงให้เข้า
มายุ่งเก่ียวกับยาเสพติดโดย
มาตรการที่จะใช้ด าเนินการกับคน
กลุ่มนี้จะเน้นที่มาตรการ
บ าบัดรักษา และมาตรการอ่ืน
แทนการลงโทษจ าคุกโดยมีการดึง



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ภาคประชาสังคมให้เข้ามาร่วม
ดูแลช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ให้มาก
ขึ้นด้วย 

กลุ่มท่ี ๒ แรงงาน หรือผู้รับ
จ้างขนยาเสพติด และนักค้าราย
ย่อย ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้บางส่วนก็
เป็นผู้เสพด้วย จึงยังคงมีความ
จ าเป็นต้องใช้มาตรการ
บ าบัดรักษา แต่เนื่องจากบุคคล
กลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดในฐานะที่เป็นผู้จ าหน่าย  ผู้
ล าเลียงยาเสพติด จึงจ าเป็นต้องมี
การใช้มาตรการทางอาญา แต่
บุคคลกลุ่มนี้แม้ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติด  
แต่ก็เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับนัก
ค้ารายใหญ่ มาตรการที่ส าคัญที่ใช้
กับบุคคลกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การใช้
เครื่องมือต่างๆ เพื่อขยายผลไปยัง
กลุ่มนักค้ารายใหญ่ เพ่ือให้ได้
ตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังมา



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ด าเนินคดี  
กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มนักค้าราย

ใหญ่ คือกลุ่มนักค้ารายใหญ่หรือ
นายทุนที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบ
ค้ายาเสพติดเป็นกลุ่มคนที่
กฎหมายฉบับนี้มุ่งน าตัวมาลงโทษ
ทางอาญาอย่างเด็ดขาดและ
รุนแรงโดยจะน ามาตรการการ
สืบสวนพิเศษเข้ามาบังคับใช้อย่าง
เข้มข้น ทั้งการอ าพราง การสะกด
รอย การใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ การสืบสวนทาง
การเงินเพ่ือทลายเครือข่าย การใช้
ช่องทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
รวมทั้งมาตรการยึดอายัด
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

โดยการแบ่งแยกบุคคล
ออกเป็น ๓ กลุ่มนี้ ก็เพ่ือให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดย
ถูกต้องกับกลุ่มบุคคลมากข้ึน                         



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๖. การก าหนดให้มีระบบ
การเก็บรักษาและการท าลายยา
เสพติดของกลางให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

๗. การก าหนดให้มีเครื่องมือ
ทางกฎหมาย เพ่ือใช้ในการ
สืบสวนสอบสวน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะน าตัวนักค้าราย
ใหญ่มาลงโทษ เช่น การดักฟัง 
สะกดรอย การอ าพราง การ
ครอบครองภายใต้การควบคุม 
การด าเนินการ การต่อรองค ารับ
สารภาพ รวมทั้งมาตรการควบคุม
การใช้อ านาจดังกล่าวของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

๘. พัฒนามาตรการที่ใช้ใน
การด าเนินการกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

๙. การก าหนดมาตรการอ่ืน



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

แทนการลงโทษเอาไว้ในกฎหมาย
ฉบับนี้ ทั้งนี้เพ่ือให้ศาลมีเครื่องมือ
ที่เหมาะสมยิ่งข้ึนในการก าหนด
แนวทางในการแก้ไขผู้กระท า
ความผิด โดยน ามาตรการ
บ าบัดรักษา รวมถึงมาตรการอ่ืน
แทนการลงโทษจ าคุกมาใช้ซึ่งเป็น
มิติใหม่ของระบบกระบวนการ
ยุติธรรมไทยที่เดิมก าหนดเพียง
โทษจ าคุก และโทษปรับ  

๑๐. การรักษา การบ าบัด
พ้ืนฟู และการติดตามช่วยเหลือ 
กฎหมายฉบับนี้จะก าหนดให้มี
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ดูแล
ระบบการรักษา บ าบัดพ้ืนฟู ทั้ง
ระบบสมัครใจ ระบบกึ่งสมัครใจ
กึ่งบังคับ ระบบบังคับบ าบัด และ
ระบบต้องโทษ ให้มีความประสาน
สอดคล้องกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑๑.ก าหนดกลไกและ



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

กระบวนการ ในการรักษา            
การบ าบัดพ้ืนฟู และการติดตาม
ช่วยเหลือ ให้มีความเหมาะสม 
โดยก าหนดให้มีระบบการคัดกรอง
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด
โปรแกรมท่ีเหมาะสมกับบุคคลใน
การรักษา บ าบัดฟื้นฟู ตลอดจนมี
ระบบติดตามช่วยเหลือ โดยน า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และภาคประชาสังคมเข้า
มาดูแล เพื่อช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดพื้นฟูให้สามารถมีงานท าได้
อย่างแท้จริง เพื่อท าให้การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพเป็นไปอย่างยั่งยืน 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

21. ร่างพระราชบัญญัติเจ้า
พนักงานรับรอง
เอกสารและนิติกรรม  
พ.ศ. .... 

๑. ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
๑.๑ มีระบบการรับรองเอกสาร 
การจัดท าหลักฐานแห่งสิทธิและ
นิติกรรมที่เป็นธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมายอันจะช่วยลดการ
เกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล 
๑.๒ กระบวนการด าเนินงาน
ด้านการรับรองเอกสารและ
จัดท าหลักฐานแห่งสิทธิและนิติ
กรรมมีความรวดเร็ว ลดภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายทางศาลเกี่ยวกับ
พยานหลักฐาน และเป็นระบบที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
๒. ประโยชน์ต่อกระบวนการ
ยุติธรรม 
๒.๑ เป็นการพัฒนา
กระบวนการบริหารงาน
ยุติธรรมก่อนเกิดข้อพิพาท ลด
ปริมาณคดีที่ข้ึนสู่ศาล เพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กระบวน
พิจารณาคดีมีความรวดเร็วลด

๑. ก าหนดให้มีเจ้าพนักงาน       
การยุติธรรมที่เรียกว่า “เจ้า
พนักงานรับรองเอกสารและนิติ
กรรม”หรือ “จรน.” ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ทางกฎหมายสูง มีความเป็นกลาง 
รักษาประโยชน์ของทุกฝ่าย ท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
คู่กรณี ดูแลการท านิติสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนที่อยู่ใน     ความ
ดูแลของตน มิให้เกิดข้อพิพาท
เป็นคดีขึ้นสู่ศาลโดยไม่จ าเป็น   
๒. เจ้าพนักงานรับรองเอกสาร
และนิติกรรมมีอ านาจในการ
รับรองเอกสารและจัดท า
หลักฐานแห่งสิทธิและนิติกรรม 
โดยผลแห่งการรับรองเอกสาร 
และนิติกรรมที่    เจ้าพนักงาน
รับรองเอกสารและ    นิติกรรม
จัดท าขึ้น 
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

๑. นโยบายเร่งด่วนที่ ๕ “พัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้มี
ประสิทธิภาพ” ตามแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  
๒. นโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนภารกิจหลักของ
กระทรวงยุติธรรม ด้านการอ านวยความ
ยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และด้านการ
พัฒนากฎหมาย 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
ยธ. 

มิถุนายน 
๒๕๕๙ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมให้กับประชาชน 
๓. ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
๓.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพ         
การด าเนินงานและลดภาระ
งบประมาณในการด าเนินงาน 
๓.๒ สนับสนุนบุคลากร 
ของหน่วยงานเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการได้ดียิ่งขึ้น  
๔. ประโยชน์ต่อรัฐบาล 
ส่งเสริมการลงทุนโดยการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศเนื่องจากการ
ด าเนินธุรการด้านเอกสาร
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ยุติธรรมมีอ านาจก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
รับรองเอกสารและนิติกรรม  
 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๒2. ร่างพระราชบัญญัติ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทาง
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... 

เนื่องจากพระราชบัญญัติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบาทที่
ไม่สอดคล้องกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญา โดยเฉพาะประชาชน
ไดร้ับประโยชน์จากกฎหมาย
ฉบับนี้ ทั้งในส่วนการที่จะมี
มาตรการที่ทันสมัยในการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่มี
การกระท าร่วมกันเป็นเครือข่าย
ระหว่างประเทศ เช่นใน
กระบวนการค้น อายัด หรือยึด
ทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด 
เป็นผลให้ประชาชนและสังคม
เกิดความสงบสุข และยังมี
บทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการ
พิจารณาคดีอีกด้วย 

-ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ทีอ านาจใน
การด าเนินการตามค าร้องขอ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วย
ความคล่องตัวและกว้างขวางมาก
ขึ้น และเป็นเอกภาพ 
-การให้ผู้ประสานงานกลางมี
อ านาจส่ งข้อมูล เกี่ ยวกับการ
กระท าความผิดไปให้ต่างประเทศ
นั้นยังมิได้ร้องขอ 
-การลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การด าเนินการตามกฎหมาย 
-แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการค้น 
อายัด หรือยึดทรัพย์สิน เพ่ือ
ประโยชน์ชั้นที่สุดในการริบ
ทรัพย์สินหรือมนการบังคับบุคคล
ให้ช าระเงินแทนการริบทรัพย์สิน 
-แก้ไขเพ่ิมเติมการโอนบุคคลซึ่งถูก
คุมขังให้ครอบคลุมถึงการโอน
บุคคลซึ่งถูกคุมขัง เพ่ือช่วยเหลือ
ในการด าเนินคดีท้ังชั้นเจ้า

 อยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้า 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

พนักงานและศาล 
-ก าหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลซึ่งถูก
ควบคุมโดยประเทศผู้ร้องขอหรือ
ประเทศที่สามเดินทางผ่าน
ประเทศไทย 
-เพ่ิมเติมการริบหรือยึดทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมการอายัดทรัพย์สิน
และการบังคับช าระเงินแทนการ
ริบทรัพย์สิน 
-เพ่ิมเติมให้มีบทบัญญัติรองรับ
การจัดท าค ารับรองไม่ประหาร
ชีวิตตามสนธิสัญญาว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
-ก า ห น ด ใ ห้ ถื อ ว่ า บ ร ร ด า
พยานหลักฐานเอกสาร และ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น
พยานหลักฐานและเอกสารที่
ได้มาโดยชอบ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

23. ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟูอง
คดีอาญา พ.ศ. .... 

1.เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้รับ
การเยียวยาที่ได้รับจากการ
กระท าความผิด 
2.เปิดโอกาสแก่ผู้กระท าความผิด
ซึ่งเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงและ
ไม่กระทบต่อสังคมโดยรวมได้
แสดงความรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนโดยไม่ต้องฟูองคดี 
3.จะเป็นการช่วยเยียวยาฟ้ืนฟู
ความเสียหายที่เกิดจากการ
กระท าความผิด       ลด
ระยะเวลาและความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการด าเนินการตาม
กระบวนยุติธรรม     ลดภาระการ
พิจารณาคดีของศาล ลดความขัด 
แย้งในชุมชน     ลดงบประมาณ
ภาครัฐและเป็นการลดผู้ต้องขัง           
ในขณะที่ผู้กระท าความผิดได้มี
โอกาสแก้ไขความผิดของตนและ
ส่งผลให้ประชาชนทุกระดับเข้า
มามีส่วนร่วมในการอ านวยความ

-ก าหนดมาตรการแทนการฟูอง
คดีอาญาได้แก่ การไกล่เกลี่ย
คดีอาญาและการชะลอการฟูอง 
โดยไม่ให้ใช้บังคับคดีท่ีอยู่ใน
อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว 
แต่คดีที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร
และมีเหตุที่อาจใช้มาตรการแทน
การฟูองคดีอาญาได้ ให้ใช้บังคับ
ได้โดยอนุโลม ส่วนในคดีที่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แขวง เมื่อมีค าสั่งให้ใช้มาตรการ
แทนการฟูองคดีอาญา มิให้น า
บทบัญญัติในเรื่องการฟูองและ
การผัดฟูองมาใช้บังคับ และเมื่อมี
ค าสั่งใหใ้ช้มาตรการแทนการฟูอง
คดีอาญาแล้ว ให้ถือเป็นเหตุอายุ
ความสะดุดหยุดลง ตลอดจนห้าม
มิให้รับฟังพยานหลักฐาน ค ารับ
สารภาพหรือข้อเท็จจริงที่เกิดจาก
การใช้มาตรการแทนการฟูอง
คดีอาญา เป็นพยานหลักฐานใน

 อยู่ระหว่างการ
เตรียมเสนอ 
สนช. 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ยุติธรรมและปูองกันอาชญากรรม 
อันเป็นการเสริมสร้างให้สังคมอยู่
ด้วยกันอย่างเป็นสุข 

การด าเนินคดี 
-ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการไกล่เกลี่ย เช่น 
ก าหนดคดีความผิดที่สามารถไกล่
เกลี่ยได้ ก าหนดพฤติการณ์ของ
การกระท าท่ีได้รับการไกล่เกลี่ย 
ก าหนดการไกล่เกลี่ยคดีกรณีมี
ผู้เสียหายหลายคน รวมทั้งก าหนด
อ านาจนัดการแทนผู้เสียหาย 
-ก าหนดกระบวนกานไกล่เกลี่ย
คดีอาญา เช่น ก าหนดระยะเวลา
นัดไกล่เกลี่ย ระยะเวลาไกล่เกลี่ย
คดีอาญาให้แล้วเสร็จ การจัดหา
ล่าม ก าหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยยุติการ
ไกล่เกลี่ยเมื่อมีเหตุตามที่ก าหนด 
-ก าหนดผลของการไกล่เกลี่ย
คดีอาญา เช่น ผู้เสียหายจะฟูอง
คดีไม่ได้จนกว่าพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการจะมีค าสั่ง
ด าเนินคดีต่อไป การไกล่เกลี่ยไม่
ตัดอ านาจพนักงานสอบสวนใน



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

การด าเนินการสอบสวนต่อไป 
-ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ชะลอการฟูอง เช่น ก าหนด
มูลเหตุที่พนักงานอัยการอาจ
พิจารณามีค าสั่งให้ชะลอการฟูอง
ได้ และในการพิจารณามีค าสั่งให้
ชะลอการฟูอง พนักงานอัยการ
อาจด าเนินการตามที่ก าหนดได้ 
-ก าหนดเกี่ยวกับผลของค าสั่ง
ชะลอการฟูอง เช่น ให้ปล่อยตัว
ผู้ต้องหาในกรณีท่ีถูกคุมขังอยู่ 
ผู้เสียหายจะฟูองคดีมิได้ จนกว่า
พนักงานอัยการจะมีค าสั่งให้
ด าเนินคดีต่อไป ก าหนดมูลเหตุที่
พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งให้
ด าเนินคดีต่อไป 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

24. ร่างพระราชบัญญัติ 
ยุติธรรมชุมชน  พ.ศ. 
.... 

เพ่ือส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ให้ชุมชนตามความพร้อมในการ
ด าเนินงานด้านยุติธรรมต่างๆ 
จะเป็นการกระจายความ
ยุติธรรมอย่างท่ัวถึง และเป็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
แกชุมชน 
 

ก าหนดการส่งเสริมและสนับสนุน
การรวมตัวของกลุ่มบุคคลใดใน
ชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์
ยุติธรรมชุมชน โดยใช้นามศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และการใช้ตรา
สัญลักษณ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลด         
ความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาส 

อยู่ระหว่างจัด
รับฟังความ
คิดเห็น 

มีนาคม 2559 

25. ร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ย
เกินอัตรา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับ
ลูกหนี้ 

1. แก้ไขประเด็นความเป็น
ผู้เสียหายของลูกหนี้ที่ยินยอมให้
เจ้าหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยเกิน
อัตรา 
2. แก้ไขอัตราโทษให้สูงขึ้น 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลด         
ความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาส 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
สคก. 

มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

26.. ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
..)พ.ศ. .... (ความผิด
เกี่ยวกับเพศ) 

 
 
 
 
 
 

 

  อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
สคก. 

 

27. ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ยกเลิกการ
สอบสวนผู้ต้อง หาที่
เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบ
แปดปี) 

-เพ่ือป้องกันผู้ต้องหาซึ่งเป็น
บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
หลบหนีออกนอกประเทศ และ
เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.ก าหนดให้กรณีการปล่อยชั่ง
คราวบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้
แจ้งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ทราบ 
2.ก าหนดหลักเกณฑ์การ
สอบปากค าผู้เสียหายและ
สอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุ
ไม่เกินสิบแปดปี ให้มีความชัดเจน 

 อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
สคก. 

 

 



 
 

บัญชีแสดงสถานภาพร่างกฎหมาย 
ของกระทรวงยุติธรรม 

 

 
จัดท าโดย 

กองกฎหมาย 
ส านักงานปลดักระทรวงยตุธิรรม 

 

 
QR Code  
โทร. 0 2141 5297 
โทรสาร. 0 2143 777         
E-Mail. Capnet.Moj@gmail.com  



บัญชแีสดงสถานภาพร่างกฎหมายของ ยธ. จ านวน 40 ฉบับ 
สถานะ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

บัญชทีี ่ สถานะร่างกฎหมาย จ านวน/ฉบับ 

1. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง และการพิจารณาของ ยธ. 5 

2. ร่างพระราชบัญญัติที่ ยธ. เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ 2 

3. 
ร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3 

4. ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 

5. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 

6. 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
และอยู่ระหว่างการน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

- 

7. พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 21 

8. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม - 

9. ร่างพระราชบัญญัติที่มีการขอถอนออกจากแผนการเสนอกฎหมายของ ยธ. 6 

รวมทั้งสิ้น 40 
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บัญชีท่ี 1  

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง และการพิจารณาของ ยธ. จ านวน 5 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... (สนว. ร่วมกับกองกฎหมาย) 

อยู่ระหว่างศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของ
ต่างประเทศ (สถานะตั้งแต่ พ.ศ. 2559) 

2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กคส.) 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กคส. เสนอร่าง
พระราชบัญญัติต่อคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของ ยธ. โดยที่ประชุมเห็นชอบ
ในหลักการและมอบหมายให้ปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดในบางประเด็น 

3. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 รมว.ยธ. เห็นชอบ
การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย 

4. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้ ยธ. ด าเนินการเพ่ิมเติม
รายละเอียดในส่วนของการสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ออกกฎหมาย และการจัดท าแผนอนุบัญญัติ 

5. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่
ของส านักงานคุ้มครองพยาน กคส. ได้เข้าร่วม
หารือกับเจ้าหน้าที่กองนิติธรรม ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
หน่วยงานต่อรูปแบบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ กคส. ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น รวมทั้งการจัดท า
รายละเอียดของเอกสารประกอบการพิจารณา 
เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย 

3. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
(กคส.) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ได้จัดประชุม
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ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

หมายเหตุ 
เดิมร่างพระราชบัญญัติได้ถอนออกจากแผนการ
เสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลา
การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ
ของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) เพ่ือด าเนินการ
ทบทวนหลักการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต
และการจัดการทรัพย์สินของคู่ชีวิต เนื่องจากร่าง
พระราชบัญญัติมีหลักการที่แตกต่างไปจากหลักการ
ของกฎหมายครอบครัวและมรดก ตลอดจนการศึกษา
ประเด็นทางศาสนาอย่างละเอียดรอบคอบ  

เพ่ือพิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ ยธ. 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจ านวน 3 ครั้ง 
และเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับสมบูรณ์เข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของ กคส. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดย
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมาย
ให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในบางประเด็น 
และด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อน
น าร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ ยธ. 
ตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป 

4. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) (กบค.) 
หมายเหตุ 
เดิมร่างพระราชบัญญัติมิได้อยู่ในแผนการเสนอ
กฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการ
บริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ
ของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) 

กบค. ได้ตั้งคณะท างานปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ และข้อก าหนด เพ่ือ
การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ซึ่งได้มี
การประชุมเพ่ือพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแล้วจ านวน 7 ครั้ง และได้จัดประชุม
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและเหตุผล
ของร่างพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
และรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาง www.led.go.th และ  
www.lawamendment.go.th 

5. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเกณฑ์อายุเด็กในกรณี
ที่เด็กกระท าความผิดอาญา) (สกธ.) 

เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 4 
กันยายน 2561 
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บัญชีท่ี 2  

ร่างพระราชบัญญัติที่ ยธ. เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ จ านวน 2 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....  
(กองกฎหมาย) 

 
หมายเหตุ 

เดิมร่างพระราชบัญญัติอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ยธ. จัดประชุม
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ในประเด็นความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ
ตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... 
และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ซึ่งขณะนี้กอง
กฎหมายอยู่ระหว่างการหารือกับ สกธ. เพ่ือ
จัดท าสรุปผลประเด็นตามข้อหารือ ประโยชน์
และผลกระทบจากการยกฐานะของยุติธรรมชุมชน
และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน เพ่ือด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
(กบค.) 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 รมว.ยธ. 
เห็นชอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน
การเสนอกฎหมาย 

3. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 รองนายก 
รัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง) สั่ง
และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีค าสั่ง
ให้ ยธ. รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกลับไป
พิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงาน
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ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงบประมาณ 
เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตาม
ของร่างพระราชบัญญัติบางประการให้ได้ข้อยุติ
ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

4. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ยธ. ได้จัด
ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ 
กบค. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
ในบางประเด็น ซึ่ง กบค. ได้ด าเนินการปรับปรุง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วและได้ส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอความเห็น 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอความเห็น
ของกองกฎหมายเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน
การเสนอกฎหมายต่อไป 
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บัญชีท่ี 3 

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุัติหลกัการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 3 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 
(กองกฎหมาย) 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการ
ตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอ
กฎหมายต่อไป 

2. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. .... (กคส.) 
 

หมายเหตุ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด าเนินการ
ยกร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... 
ตามบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงาน
หลักในการตรากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เป็นกฎหมายกลาง 
โดยร่างพระราชบัญญัติตามที่ ยธ. เสนอ รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ 
พิพาท พ.ศ. .... 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 กคส. ได้จัด
ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 

3. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กคส. ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ 
กคส. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท าร่างอนุบัญญัติประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ตามที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กคส. เสนอ 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว และให้ด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ปยธ. ได้มี
หนังสือยืนยันร่างพระราชบัญญัติตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 
ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2561 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้มีหนังสือขอให้ ยธ. ด าเนินการเพ่ิมเติมใน
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ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

การจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
และการจัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
กรอบระยะเวลา และสาระส าคัญของกฎหมาย
ล าดับรอง ตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการของ กคส.  

3. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ส่วนการล้มละลายระหว่างประเทศ) (กบค.) 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ขอให้ กบค. น าร่าง
พระราชบัญญัติร่วมหารือกับส านักงานศาล
ยุติธรรมและคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหา
ที่มีข้อโต้แย้งคัดค้านต่อร่างพระราชบัญญัติ
บางประการให้ได้ข้อยุติก่อน และด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. กบค. ร่วมประชุมหารือกับส านักงานศาล
ยุติธรรมและคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) ตามมติของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) แล้วจ านวน 10 ครั้ง 
โดยครั้งล่าสุดวันที่ 9 สิงหาคม 2561 
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บัญชีท่ี 4 

ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ จ านวน 1 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา 
พ.ศ. .... (สกธ.) 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี
มีมติให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติโดยพิจารณา
ภายใต้กรอบการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบต่อไป 
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บัญชีท่ี 5 

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ จ านวน 2 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (กคส.) 
 
หมายเหตุ 
เดิมชื่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับให้
สูญหาย พ.ศ. ....  

กคส. ด าเนินการจัดประชุมหารือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาทบทวนรายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัตติามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือให้ได้
ข้อยุติ ซึ่งขณะนี้ กคส. อยู่ระหว่างเตรียมการ
เสนอความเห็นและรายงานผลการพิจารณา
ตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติไปยังคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย
ต่อไป 

2. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มมีติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วยคะแนน
เห็นด้วยจ านวน 194 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี 
งดออกเสียงจ านวน 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง
จ านวน 1 เสียง รวมผู้ลงคะแนนจ านวนทั้งสิ้น 
198 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด จ านวน 28 คน โดยมี
ก าหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน และ
ก าหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติและร่างประมวลกฎหมาย
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ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

ดังกล่าว และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเห็นด้วยจ านวน 
190 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจ านวน 
3 เสียง รวมผู้ลงคะแนนจ านวนทั้งสิ้น 193 เสียง 
โดยมอบหมายคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
มีก าหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน และ
ก าหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
และร่างประมวลกฎหมายแล้วจ านวน 9 ครั้ง 
โดยมีมติให้มีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีของ
สัปดาห์ ซึ่งประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2561  
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บัญชีท่ี 6 

ร่างพระราชบัญญัติทีส่ภานิติบัญญตัิแหง่ชาติเหน็ชอบให้ประกาศใช้เปน็กฎหมาย และอยู่ระหว่าง
การน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็น

กฎหมาย จ านวน – ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

- - - 
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บัญชีท่ี 7 
พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน 21 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ราชกิจจานุเบกษา 

1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(สกธ.) 

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
25๕๗ 

2. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กบค.) 

เล่ม ๑๓2 ตอนที่ ๘0 ก ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2558 

3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ส านักงาน ปปง.) 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน 
25๕๘ 

4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส านักงาน ปปง.) 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม 
25๕๘ 

5. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (กคส.) เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
25๕๘ 

6. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 
๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส านักงาน ปปง.) 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
25๕๘ 

7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กบค.) 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๐ ก ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
25๕๘ 

8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตาม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (รท.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 
25๕๙ 

9. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (สกธ.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
25๕๙ 

10. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก ลงวันที่ ๒๙ เมษายน 
25๕๙ 

11. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก ลงวนัที่ ๒๙ เมษายน 
25๕๙ 



-12- 
 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ราชกิจจานุเบกษา 

12. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการฟ้ืนฟูกิจการส าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม) (กบค.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
25๕๙ 

13. พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (สนว.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก ลงวันที่ ๕ สิงหาคม 
25๕๙ 

14. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(กคส.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที ่๗๔ ก ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
25๕๙ 

15. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (คป.) เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๘ ก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

16. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (กพน.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๘ ก ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

17. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ.) 

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก ลงวันที่ ๑๕ มกราคม 
25๖๐ 

18. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รท. ร่วมกับ 
สกธ.) 

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
25๖๐ 

19. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
(กบค.) 

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
25๖๐ 

20. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561 (กพน.) 

เล่ม ๑๓5 ตอนที่ ๑2 ก ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2561 

21. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 
(ส่วนการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) 
(กบค.) 

เล่ม ๑๓5 ตอนที่ ๑2 ก ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2561 
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บัญชีท่ี 8 

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม จ านวน – ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

- - - 
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บัญชีท่ี 9 

ร่างพระราชบัญญัติที่มีการขอถอนออกจากแผนการเสนอกฎหมายของ ยธ. จ านวน 6 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กคส.) 

ที่ ยธ ๐๒๐๐๗/๕๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕9 

2. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. .... (สธท.) 

ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๗/๓๗๘๙ ลงวันที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

3. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานรับรองเอกสารและ
นิติกรรม พ.ศ. .... (สกธ.) 

ที่ ยธ 02007/3973 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 

4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) 
(กบค.) 
หมายเหตุ 
- เดิมร่างพระราชบัญญัติไม่ได้อยู่ในแผนการเสนอ
ร่างกฎหมายของ ยธ. แต่มีการเสนอเพ่ิมเติมเม่ือ
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙) 

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 
นร 0505/2109 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2561 

5. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

รับการแจ้งจากนายประกาญจน์  ชอบไพบูลย์ 
นิติกรช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ส.  
โทร.08 1376 5544  
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๑๓ 

6. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. .... (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กระบวนการยกร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม 

ของกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนากฎหมาย มีนาคม ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
 

                                                                                           หน้า 

๑. วัตถุประสงค์          ๑  

๒. ขอบเขต          ๑ 

๓. ค าจ ากัดความ          ๑ 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๒  

๕. การตรวจเอกสาร         ๓ 

๖. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)      ๕ 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๗ 

๘. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร       ๑๓ 

๙. มาตรฐานคุณภาพงาน         ๑๓ 

๑๐. ระบบติดตามประเมินผล        ๑๓ 

๑๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน       ๑๔ 

๑๒. แบบฟอร์มที่ใช้         ๑๔ 

๑๓. ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา  ๑๕ 

๑๔. บรรณานุกรม         ๒๐ 

 
ภาคผนวก 
ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ข. กฎระเบียบ/ค าสั่ง 
ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง         
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการยกร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม 

 
๑. วัตถุประสงค์ 
 คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน  
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถ
ถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผล  
การปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนงานตามคู่มือที่มีอยู่ได้ตรงตามความต้องการ ตลอดจนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการยกร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมสามารถใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานการเสนอร่างกฎหมายและอนุบัญญัติให้มีโครงสร้าง รูปแบบ หรือรายละเอียดที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดปัญหาการตีความกฎหมายหรือ
ความขัดแย้งในการบังคับใช้กฎหมาย 
 
๒. ขอบเขต 
 คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องเสนอร่างกฎหมายและอนุบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาหลักการของเรื่องที่จะตรากฎหมาย ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระและรายละเอียดของร่างกฎหมาย โดยค้นคว้าจากผลงานด้านวิชาการ 
กฎหมายภายในประเทศ สภาพปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายในลักษณะเดียวกันที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น ก าหนดโครงสร้าง รูปแบบ และด าเนินการ 
ยกร่างกฎหมาย จัดท าร่างกฎหมายตามแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ  
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ หรือจะใช้วิธีการ  
อ่ืนใดด้วย จัดท าค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
รวมทั้งจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนน าร่างกฎหมายเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจ า รณาร่ า งกฎหมาย ของกร ะทร ว งยุ ติ ธ ร ร ม เ พ่ื อ ให้ ค ว าม เห็ น ชอบ  ส่ ง ร่ า ง กฎหมาย ไปยั ง 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เ พ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ อนุมัติหลักการของร่างกฎหมาย  
(ร่างพระราชบัญญัติ) เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนการพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นต่างๆ ต่อไป 
 
๓. ค าจ ากัดความ 
 “การยกร่างกฎหมาย” หมายความว่า การเขียนและเรียบเรียงข้อความในรูปของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ 
ที่ก ากับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม และของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้อ านาจรัฐ ด้วยถ้อยค าที่ถูกต้อง 
แน่นอน และสามารถสื่อความหมายของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับนั้น ให้บุคคลทุกคนในสังคมเข้าใจได้  
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เช่นเดียวกับผู้ยกร่างกฎหมาย เพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจในการบัญญัติกฎหมายพิจารณาว่าจะประกาศใช้ 
ร่างกฎหมายนั้นหรือไม่ หรือควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายนั้นประการใด 
 “ร่างกฎหมายและอนุบัญญัติ” หมายความว่า ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง  
ร่างประกาศหรือระเบียบ และร่างข้อบังคับ ร่างข้อก าหนด ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 “คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม” หมายถึง คณะกรรมการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งข้ึน เพ่ือท าหน้าที่ศึกษา พิจารณาให้ความเห็น และกลั่นกรองร่างกฎหมายทั้งในระดับ
พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ รวมถึงปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานอื่นเสนอ 
 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 ๔.๑.๑ พิจารณาลงนามหนังสือเสนอร่างกฎหมายไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ๔.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
 ๔.๒ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
 ๔.๒.๑ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
  ๔.๒.๒ เสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ของกระทรวงยุติธรรมมีมติเห็นชอบให้เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการทางนิติบัญญัติ โดย
เสนอความเห็นเพ่ือขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนามเสนอไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 ๔.๓ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
  ๔.๓.๑  องค์ประกอบ 
    ๑) ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
    ๒) ผู้แทนส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรมระดับกรมหรือเทียบเท่า ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ส. 
ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ท. ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ง. ผู้แทนส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นกรรมการ 

๓) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 
๔) นิติกร ส านักกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.๓.๒ อ านาจหน้าที่ 
   ศึกษา พิจารณาให้ความเห็น และกลั่นกรองร่างกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติและ 
อนุบัญญัติ รวมถึงปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นเสนอ 
 ๔.๔ หัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 ตรวจกลั่นกรองความเห็นตามที่ผู้อ านวยการส านักกฎหมายพิจารณาเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
 
 ๔.๕ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 ตรวจกลั่นกรองและพิจารณาความเห็นของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากฎหมายและหัวหน้ากลุ่มพัฒนา
กฎหมายที่เสนอข้ึนมาและน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในล าดับถัดข้ึนไป 
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 ๔.๖ หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย 
  ตรวจกลั่นกรองและพิจารณาความเห็นของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากฎหมายที่เสนอขึ้นมาและน าเรียน
ผู้อ านวยการส านักกฎหมายในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพ่ือพิจารณาเสนอร่างกฎหมายและอนุบัญญัติ  
ต่อผู้บังคับบัญชาในล าดับถัดไป 
 ๔.๗ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากฎหมาย 
  ๔.๗.๑  กรณีหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายหรืออนุบัญญัติ 
 ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหามิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแม่บท 
รวมทั้งความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ความถูกต้องของรูปแบบ ความเหมาะสมของการใช้ถ้อยค า  
ในร่างกฎหมายหรืออนุบัญญัติที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเสนอมา พร้อมทั้งเสนอความเห็น 
ต่อร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่ตรวจพิจารณา 
  ๔.๗.๒  กรณเีจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากฎหมายเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายหรืออนุบัญญัติ 
    ศึกษาหลักการของเรื่องที่จะตรากฎหมายบังคับใช้ ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพ่ือก าหนดเนื้อหา
สาระและรายละเอียดของร่างกฎหมาย ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ก าหนดโครงสร้าง 
รูปแบบ และด าเนินการยกร่างกฎหมาย ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย น าร่างกฎหมายเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น น าร่างกฎหมายเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรม ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย และจัดท าหนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนาม
เพ่ือเสนอร่างกฎหมายไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
๕. การตรวจเอกสาร 
 Better Regulation ในทั ศนะขอ งนั ก ร่ า งกฎหมายแห่ ง สมาคม  International Association of 
Legislation (IAL) นั้น มุ่งหมายถึงการพัฒนา “คุณภาพ” ของกฎหมาย (Quality of Legislation) มิใช่ 
การลดจ านวนกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุด (Deregulation) การมีกฎหมายให้น้อยที่สุดไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องใน
การส่ ง เ ส ริ ม กา ร พัฒนาทา ง เศ รษฐกิ จ  แต่ ต้ อ งก า รกฎหมายที่ มี คุณภาพ  (Better Regulation)   
ค าว่า “กฎหมายที่มีคุณภาพ” อันเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างนักร่างกฎหมายในสมาคมนี้หมายถึง 
การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็นและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสังคม และที่ส าคัญคือต้อง  
“สร้างภาระ (Burden) ให้แก่ประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายน้อยที่สุด”  
 นอกจากนี้ กฎหมายยังถือเป็นสิ่งที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ยิ่งมีกฎหมายมากขึ้นเท่าใด  
ก็หมายความว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจ ากัดลงมากขึ้นเท่านั้น  ทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตย 
จึงเข้มงวดกับการตรากฎหมายมาก ไม่ใช่ต้องการให้มีกฎหมายมากๆ แต่ต้องการ “กฎหมายที่มีคุณภาพ” 
(quality regulations) โดยคิดว่าถ้ามีกฎหมายที่ดีขึ้น (better regulations) ประชาชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น 
(better lives) แต่หากถามว่ากฎหมายที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร ก่อนอ่ืนต้องมีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐาน
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่า  “ของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน”  
กฎหมายที่มีคุณภาพตามความเห็นของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก็คือกฎหมายต้องเป็นไป 
เพ่ือ “ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในสังคม” ไม่ใช่ความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้มีอ านาจ 
เสนอกฎหมาย หรือของคนใดคนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้กระบวนการตรากฎหมายในประเทศประชาธิปไตย 
ที่พัฒนาแล้วจึงมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในสังคมเพ่ือน าไปประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง (direct stakeholders) และต้องน าความคิดเห็น 
ที่ได้จากการรับฟังนี้ไป “ประกอบการพิจารณา” ในทุกขั้นตอน ทั้งการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
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ภายในฝ่ายบริหาร และการพิจารณาร่างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ การรับฟังความคิดเห็น ไม่ได้เป็นเพียง
พิธีกรรมเพ่ือให้ครบขั้นตอน แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรงต้องมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้
อย่างแท้จริง มีการให้ข้อมูลแก่ประชาชนว่าปัญหาคืออะไร จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างไร มีวิธีการจัดการกับ
ปัญหานั้นอย่างไร การออกกฎหมายนั้นจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร มีกลไกตามกฎหมายอย่างไร และประชาชนมี
ความคิดเห็นอย่างไร ในการรับฟังความคิดเห็นนี้ผู้แสดงความคิดเห็นต้อง “สุจริต” ที่ส าคัญคือ 
ผู้แสดงความคิดเห็น “ต้องเปิดเผยตัวตน” เพราะไม่ใช่การทะเลาะเบาะแว้งหรือเอาชนะคะคานกัน แต่เป็นการ
ที่รัฐและประชาชน “ร่วมกันคิดร่วมกันหาทางออก” ที่เหมาะสมที่สุดของปัญหานั้นโดยใช้ “เหตุผล”  
มีการเปิดเผยความคิดเห็นที่ได้รับฟังมาด้วยตามหลักความโปร่งใส  และประการส าคัญต้องมีการเปิดเผย  
“ผลการรับฟังความคิดเห็นไม่ใช่ผลการประชามติ” ด้วย นอกจากการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ในฐานะ 
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสนอกฎหมาย ประเทศประชาธิปไตยจึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องวิเคราะห์และ
เปิดเผยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่จะเสนอนั้นด้วย  (regulatory impact assessment: RIA)  
ว่าประชาชนจะถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพอะไรบ้าง กลไกตามร่างกฎหมายที่เสนอเป็นอย่างไร อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือสร้างภาระกับใครบ้างและอย่างไร จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินความจ าเป็นหรือไม่ และ
จะมีมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นอย่างไร  เป็นภาระงบประมาณ 
มากน้อยแค่ไหนเพียงใด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกฎหมายคืออะไร การจัดท ารายงาน RIA จะท าให้ประชาชนและรัฐ
มีข้อมูลที่เป็น “วิทยาศาสตร์” (scientific base) ในการที่จะร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจว่ากฎหมาย 
ที่จะตราขึ้นมานั้น “คุ้มค่า” หรือไม่ เมื่อเทียบกับสิทธิเสรีภาพที่ต้องถูกจ ากัดลง และภาระที่ประชาชนและรัฐ
ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เพราะการตรากฎหมายมีสองด้าน ถ้ามองแต่ด้านดีไม่มองด้านไม่ดี 
จะสร้างปัญหาตามมาอีกมากมาย  
 อย่างไรก็ดี กระบวนการก่อนที่ร่างกฎหมายจะไปเข้าในกระบวนการพิจารณาในสภานั้น หน่วยงานของรัฐ
ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและท า  RIA ของกฎหมายแต่ละฉบับ มีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือสร้าง  
“การรับรู้” ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมาย  กลไกของกฎหมาย 
ที่จะเสนอ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการป้องกัน แก้ไข  หรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
เมื่อประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบร่วมกันว่าต้องมีกฎหมายนี้แล้วจึงจะเสนอต่อสภา สภาจึงไม่ต้องใช้เวลานาน 
ในการพิจารณาร่างกฎหมาย อีกทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ว่าจะเป็น RIA ก็ดี explanatory 
explanation ก็ดี ล้วนเป็นรายงานการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เอกสารที่บอกว่ากฎหมายนี้ดี อย่างไร  
หรือไมก่่อให้เกิดผลกระทบ สภาจึงตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและสามารถน าเวลาไปอภิปรายการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลได้ ทั้งนี้ สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเอง 
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๖. Work Flow กระบวนการ 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ต่อ) 

 

 

๑. กรณี ไม่ เคยมีการตรากฎหมายในเรื่ องนี้ 
ใชบ้ังคับมาก่อน หลักการคือ การตรากฎหมายใหม่
ขึ้นใช้บังคับ 

๒. กรณีมีการตรากฎหมายในเรื่องนี้มาใช้บังคับแล้ว 
จะต้องพิจารณาว่า การยกร่างกฎหมายจะต้องมี
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายที่ใช้บังคับ

นัน้หรือไม ่ 
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 

เรื่องท่ีต้องการจะตรากฎหมายใช้บังคับ 

ศึกษาหลักการของเรื่องที่จะตรา
กฎหมายบังคับใช้ 

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในลักษณะเดียวกัน 
ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น 

ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบ และด าเนินการ 
ยกร่างกฎหมาย 

ในกรณียกร่างพระราชบัญญัติ  
๑. จัดท าร่างกฎหมายตามแนวทางการจัดท า 
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒. จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง
และกรอบระยะเวลา                               
๓. เร่งรัดด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง 
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เสนอร่างกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 

เห็นชอบ ให้แก้ไขเพิม่เตมิ ไมเ่ห็นชอบ 

จัดท าหนังสือเสนอร่างกฎหมาย 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พร้อมทั้งจัดท า

หนังสือเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ลงนาม เพ่ือส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
กฎหมายและด าเนินการ

ตามมติที่ประชุม  

ร่างกฎหมายเป็นอันตกไป 
(เจ้าของเรื่องจัดท าหนังสือ 

ขอถอนร่างกฎหมาย)  

ในกรณียกร่างพระราชบัญญัติ                      
๑. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน หรือเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th หรือ
วิธีการอ่ืนใดด้วย พร้อมจัดท ารายงานสรุปผล และวิเคราะห์ 
ผลการรับฟังความคิดเห็น                                          
๒. จัดท าค าชี้แจง  (Checklist) และวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย จัดท าสรุปสาระส าคัญของหลักการ
ในร่างพระราชบัญญัติ และจัดท าตารางเปรียบเทียบ  
(กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติที่มีอยู่แล้ว) 

 

ส่งร่างกฎหมายไปยังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ความหมายของสัญลักษณ์ของ Flow Chart กระบวนการ 
  
     จุดเริ่มต้น  และสิ้นสุดของกระบวนการ 
 
 
     กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
 
     การตัดสินใจ 
     
 
     แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายศึกษาหลักการของ 
เรื่องท่ีจะตรากฎหมายบังคับใช้ 
    ๑.๑ กรณีไม่ เคยมีการตรากฎหมายในเรื่องนี้ 
ใช้บังคับมาก่อน หลักการคือการตรากฎหมายใหม่ 
ขึ้นใช้บังคับ     
    ๑.๒ กรณีมีการตรากฎหมายในเรื่องนี้ใช้บังคับแล้ว 
จะต้องพิจารณาว่าการยกร่างกฎหมายจะต้องมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายที่ ใช้บังคับนั้น
หรือไม ่

๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายจะต้องศึกษาของ
หลักการของการตรากฎหมายใหม่ โดยจะต้อง
พิจารณา ดังต่อไปนี้ 
         (๑)  วั ตถุประสงค์ที่ จะออกกฎหมายนั้ น 
คืออะไร 
         (๒) วัตถุประสงค์นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
หลักนิติธรรมหรือไม่ (ถ้ากฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญ
จะใช้บังคับไม่ได้) 
         (๓) วัตถุประสงค์นั้นสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลหรือไม่ 
         (๔) เรื่องนั้นจ าเป็นต้องออกเป็นกฎหมาย
หรือไม ่
         ( ๕ )  เ รื่ อ ง นั้ น จ า เ ป็ น ต้ อ ง ออก ฎ ห ม า ย 
ในรูปแบบใด ออกเป็นพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ 
เนื่องจากจะมีผลหรือขอบเขตจ ากัดแตกต่างกัน 
ตามกรอบท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้) 
         (๖) มีกฎหมายอ่ืนที่ใช้บังคับในเรื่องเดียวกัน
นั้นหรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน   
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

          (๗) ต้องตรวจสอบว่ามีกฎหมายใกล้เคียงกับ
เรื่องท่ีก าลังพิจารณาใหม่หรือไม่ ขัดแย้งกันหรือไม่ 
         (๘) กฎหมายใหม่ที่จะออกมานั้นได้สร้างภาระ
อะไรให้ประชาชนจนเกินความจ าเป็นหรือไม่ 
         (๙) กระบวนการในกฎหมายที่ก าหนดไว้ต้องมี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน
(ต้องมีระบบการเข้าไปควบคุม ก ากับและติดตาม 
ที่มีประสิทธิภาพ) 
         ( ๑ ๐ )  ต ร ว จ ส อ บ จ า ก ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย
ต่างประเทศ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบโดยไม่ใช่คัดลอก
แต่น ามาปรับปรุงใช้ให้มีความเหมาะสมกับประเทศ 
    ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายจะต้องศึกษาของ
หลักการของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้วโดยจะต้อง
พิจารณาว่าจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ในแล้ว ดังต่อไปนี้ 
         ( ๑ )  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์เดิมหรือไม่ 
         (๒) ตรวจสอบว่ากฎหมายที่จะแก้ไขนั้น แก้ไข
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยตรวจสอบ
กฎหมายเดิมทั้งฉบับเพ่ือให้การแก้ไขนั้นอยู่ในล าดับ 
ที่ถูกต้อง 
         (๓) ตรวจสอบว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นขัดแย้ง
กับหลักการของมาตราอ่ืนที่ไม่ได้แก้ไขหรือไม่ 
         (๔) ตรวจสอบว่ามีกฎหมายอ่ืนที่มีท านอง
เดียวกัน มีการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร สมควรจะแก้ไข
ในคราวเดียวกันหรือไม่ 
         (๕) ตรวจสอบว่าการแก้ไขหลักการที่เพ่ิมเติม
เข้ ามาใหม่กระทบกระเทือนอ านาจหน้าที่ ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างไร 

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายท าการค้นคว้าข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจะตรากฎหมาย 
ใช้บังคับ เพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระและรายละเอียด
ของร่างกฎหมาย 

    เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายจะต้องค้นคว้าหาข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจะตรากฎหมาย 
ใช้บังคับ เพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระและรายละเอียด
ของกฎหมาย โดยจะต้องท าการค้นคว้าจากผลงาน 
ด้านวิชาการ  กฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้ 
อยู่ในปัจจุบันและสภาพปัญหาจากการบังคับใช้ 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 กฎหมายดั งกล่ าว  และกฎหมาย ต่ างประ เทศ 
ที่เก่ียวข้อง 

๓.  เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ย กร่ า งกฎหมายท า การ ศึ กษา
เปรียบเทียบกฎหมายในลักษณะเดียวกันที่ใช้บังคับ 
อยู่ในเวลานั้น 

    เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายในลักษณะเดียวกันที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น 
โดยศึกษาเปรียบเทียบทั้งกฎหมายภายในประเทศ
และกฎหมายของต่างประเทศที่ได้มาจากการค้นคว้า 
รวมทั้ งการน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกับเรื่องที่ก าลังด าเนินการ 
ยกร่างมาศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือเป็นต้นแบบในการ 
ยกร่าง นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาว่ากฎหมายที่น ามา
เป็นต้นแบบได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลหรือองค์กร
ที่มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือไม่ ประเด็นใด 
รวมถึงเหตุผลในการวินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ เพ่ือจะได้
ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีก 

๔. เจ้ าหน้าที่ ผู้ ยกร่ างกฎหมายท าการก าหนด
โครงสร้ างและรูปแบบ และด าเนินการ ยกร่ าง
กฎหมาย 

    เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ยกร่ า งกฎหมายท าการ ก าหนด
โครงสร้ างและรูปแบบ และด าเนินการยกร่ าง
กฎหมายโดยพิจารณาว่ากฎหมายที่ด าเนินการ 
ย ก ร่ า ง นั้ น เ ป็ น ก ฎ ห ม า ย ใ น ร ะ ดั บ ใ ด  เ ช่ น
พระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งผู้ยกร่าง
ต้องศึกษารูปแบบของกฎหมาย ในแต่ละระดับ 
เพ่ือความถูกต้อง โดยอาจศึกษาตัวอย่างจากรูปแบบ
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว และก าหนดโครงสร้าง
ทั้งหมดของกฎหมาย เนื้อหาสาระ รายละเอียด  
และกล ไกทางกฎหมายที่ จ ะน ามา ก าหนด ไว้ 
ในร่างกฎหมาย ตลอดจนความสัมพันธ์ของกลไก 
ที่ก าหนดดังกล่าว ซึ่งถ้อยค าที่ใช้ในร่างกฎหมายต้องมี
ความชัดเจน เป็นภาษาที่ เข้าใจง่าย ถูกต้องตาม 
หลั กภ าษา ไทย  และต้ อ ง ใ ช้ ถ้ อ ย ค า เ ดี ย ว กั น 
ตลอดทั้งร่างกฎหมายเพ่ือมิให้ เกิดปัญหาในการ
ตีความ 

 

 

 

 



10 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๕. เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายจัดท าร่างกฎหมาย 
ตามแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย 
ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ  ม า ต ร า  ๗ ๗  ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม 
แห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งจัดท าแผนในการจัดท า
กฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลา ตลอดจน
เร่งรัดด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง 

    เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายจัดท าร่างกฎหมาย 
ตามแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย 
ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ  ม า ต ร า  ๗ ๗  ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม 
แห่ งราชอาณาจักรไทย  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท า
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เรื่อง แนวทางในการจัดท าร่างกฎหมายให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖  
และมาต รา  ๘๑  ปร ะกอบกั บม าตร า  ๒๖๓ )  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  
เรื่อง การด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและ
แผนการเสนอกฎหมายล าดับรอง และการเร่งรัด 
การด าเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย
ส าคัญ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการด าเนินการด้านกฎหมาย 
( แ ผ น ก า ร เ ส น อ ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ร ะย ะ  ๑  ปี 
(พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๙) และแผน 
การเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลา 
การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ
ของคณะรัฐมนตรี และนโยบายการปฏิรูปกฎหมาย 
ในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร)     
    ทั้ งนี้  มติคณะรัฐมนตรี ดั งกล่ าวข้างต้นยัง ได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐในฐานะหน่วยงานผู้จัดท า 
ร่างกฎหมายจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
    ๑) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น โดยอย่างน้อย
จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.lawamendment.go.th ห รื อ จ ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร 
อ่ืนใดด้วยก็ได้ (ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน) พร้อมจัดท ารายงานสรุป
และวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็น 
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     ๒) จัดท าค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)  
ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้ปรับปรุง และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๖๐ และในการส่ ง เรื่องไปส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ให้ เสนอไปพร้อมรายงานสรุปผล 
การรับฟังความคิดเห็นในข้อ ๑) ด้วย รวมทั้งวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย นอกจากนี้  
หากเป็นการยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
หน่วยงานของรัฐจะต้องด า เนินการจัดท าสรุป
สาระส าคัญของหลักการในร่างพระราชบัญญัติ และ
จัดท าตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเ พ่ิมเติม 
หรื อปรั บปรุ งพระร าชบัญญั ติ ที่ มี อยู่ แล้ วด้ ว ย  
ซึ่ ง  Checklist ที่ กล่ าวไปข้างต้นมีทั้ งสิ้ นจ านวน  
๑๐ ประการ ประกอบด้วย 
   (๑) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
   (๒ ผู้ท าภารกิจ 

 (๓) ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 (๔) ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
 (๕) ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 (๖) ความพร้อมของรัฐ 
 (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการ

ตามกฎหมาย 
 (๘) วิธีการท างานและตรวจสอบ 
 (๙) การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 (๑๐) การรับฟังความคิดเห็น 

๖. เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายน าร่างกฎหมายที่ได้
ด าเนินการยกร่างแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

    เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายน าร่างกฎหมายที่ได้
ด าเนินการยกร่างแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หากผู้บั งคับบัญชา 
มี ข้ อสั ง เ กตต่ อ ร่ า งกฎหมายดั งกล่ า วอย่ า ง ไ ร  
ให้น าข้อสังเกตมาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายนั้น 
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๗. เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายน าร่างกฎหมายเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรม 

    เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายน าร่างกฎหมายเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือพิจารณารายละเอียด และ 
เมื่ อคณะกรรมการพิจารณาร่ า งกฎหมายของ
กร ะทร ว งยุ ติ ธ ร ร ม พิ จ า รณาแล้ ว มี ข้ อ สั ง เ กต 
ต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างไร ผู้ยกร่างจะต้อง 
น า ข้ อสั ง เ กตมา พิจ ารณาด า เนิ นการ  ร วมทั้ ง 
แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย แล้วเสนอร่างกฎหมายต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (ให้ผู้ ยกร่างน าร่าง
กฎหมายเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเพ่ือพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่งในกรณีที่คณะกรรมการดังกล่าวมีมติ 
ให้ ผู้ ยกร่ า งน า ร่ า งกฎหมายเสนอต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป) 

๘. เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายจัดท าหนังสือเสนอ 
ร่ า งกฎหมายต่ อผู้ บั ง คั บบัญช าตามล า ดั บชั้ น  
พร้อมทั้ งจัดท าหนังสือเสนอให้รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงยุ ติ ธ รรมลงนาม  เ พ่ือส่ ง ไปยั ง ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

    เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายจัดท าหนังสือเสนอ 
ร่างกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พร้อมทั้ง
จัดท าหนังสือเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติ ธรรมลงนาม  เ พ่ือส่ ง ไปยั งส านัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยจัดท าหนังสือรวม ๓ ฉบับ ดังนี้            
    ๑) หนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก  
ประจิน  จั่นตอง) ในฐานะที่ก ากับการบริหารราชการ
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือขอความเห็นชอบให้เสนอเรื่อง
และลงนามในหนังสือน าเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
    ๒) หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการ
ระบุว่าเรื่องที่ เสนอได้รับความเห็นชอบจากรอง
นายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง)  
ที่ก ากับการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรมแล้ว 
    ๓) หนังสือ (บันทึกข้อความ) ที่รองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง) เป็นผู้ลงนามและ
สั่งการให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเรื่องกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
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     ทั้ ง นี้  แ บ บ ห นั ง สื อ ใ น ก า ร เ ส น อ เ รื่ อ ง 
ต่อคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด ที่  นร 
๐๕๐๖/ว (ล) ๑๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
และให้หน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายเสนอหนังสือ 
ทั้ง ๓ ฉบับ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ ธรรม 
เพ่ือพิจารณาลงนามไปในคราวเดียวกัน 

๙. เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายจัดส่งร่างกฎหมายไปยัง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป  

    เจ้าหน้าที่ผู้ยกร่างกฎหมายจัดท าหนังสือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนาม 
เ พ่ือ เสนอร่ า งกฎหมายไปยั งส านั ก เล ขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘   

 
๘. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 ผู้ยกร่างกฎหมายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการยกร่างกฎหมายโดยศึกษาจากคู่มือหรือเอกสาร  
ในการยกร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนจะยกร่างกฎหมาย รวมทั้งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพ่ือให้สามารถด าเนินการยกร่างกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนจะต้อง
ศึกษาระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมายเพ่ือให้การด าเนินการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ยกร่างกฎหมายอาจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการยกร่างกฎหมายจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือผู้มีประสบการณ์ในการ  
ยกร่างกฎหมายที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน  เพ่ือให้การยกร่างกฎหมายเป็นไปด้วย  
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๙. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 การเสนอร่างกฎหมายหรืออนุบัญญัติที่ได้รับการตรวจพิจารณาแล้วเสร็จได้ทันก าหนดเวลา โดยมีเนื้อหา 
ที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแม่บท มีรูปแบบตามมาตรฐาน และมีถ้อยค าที่เหมาะสม ไม่ก ากวมหรือ
ฟุ่มเฟือย สามารถน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
๑๐. ระบบติดตามประเมินผล 
  ๑๐.1 ก าหนดให้ส านักกฎหมาย มีหน้าที่ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการยกร่างกฎหมายหรือ 
อนุบัญญัติ 
  ๑๐.2 ร้อยละของร่างกฎหมายหรืออนุบัญญัติที่ด าเนินการแล้วเสร็จทันก าหนดเวลา และหัวหน้า 
ส่วนราชการหรือรัฐมนตรีฯ ให้ความเห็นชอบ 
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๑๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
  ๑๑.1 คู่มือแบบการร่างกฎหมาย Legislative Drafting Manual ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๑๑.๒ ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๔๖/255๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 255๘  
  ๑๑.๓ เอกสารประกอบการสัมมนา “แนวทางการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๑๑.๔ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
  ๑๑.๕ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางในการจัดท าร่างกฎหมายให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๘๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖๓)  
  ๑๑.๖ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๑๑.๗ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการด าเนินการด้านกฎหมาย  
(แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมาย
ของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี  
และนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร) 
  ๑๑.๘ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและ
แผนการเสนอกฎหมายล าดับรอง และการเร่งรัดการด าเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายส าคัญ 
  ๑๑.๙ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๒  
กันยายน ๒๕๕๗ 
 
1๒. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 ๑๒.๑ แบบฟอร์มบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ 
 ๑๒.๒ แบบฟอร์มร่างพระราชบัญญัติ (กฎหมายใหม่) 
 ๑๒.๓ แบบฟอร์มร่างพระราชบัญญัติ (กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 ๑๒.๔ แบบฟอร์มบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกา 
 ๑๒.๕ แบบฟอร์มร่างพระกฤษฎีกา (กฎหมายใหม่) 
 ๑๒.๖ แบบฟอร์มร่างพระกฤษฎีกา (กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 ๑๒.๗ แบบฟอร์มบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวง 
  ๑๒.๘ แบบฟอร์มร่างกฎกระทรวง 
 
๑๔. บรรณานุกรม 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. “คู่มือแบบการร่างกฎหมาย Legislative Drafting Manual. ”  
          http://web.krisdika.go.th/data/legalform/lawSubform/pdf-kidsadeeka.pdf, 5 มกราคม 2561. 
ปกรณ์  นิลประพันธ์, “ต้นทุนของประชาชนและผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย” นักร่างกฎหมาย,  
          น าข้อมูลขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖,  http://lawdrafter.blogspot.com/2013/05/blog- 
          post_19.html (สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑) 

http://web.krisdika.go.th/data/legalform/lawSubform/pdf-kidsadeeka.pdf
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ปกรณ์  นิลประพันธ์, “มาตรา ๗๗: Better Regulation for Better Lives” นักร่างกฎหมาย,  
          น าข้อมูลขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖,  http:// http://lawdrafter.blogspot.com/2017/02/  
          (สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑) 
เอกสารอ่ืน  ๆ
เอกสารประกอบโครงการสัมมนาแนวทางการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
          ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๓ 
        กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะทาง หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางที่ ๑ การยกร่างกฎหมายและการปรับปรุง 
        กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดท าร่างกฎหมาย นายประเวท  อรรถศุภผล. 
เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๓ 
          กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะทาง หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางที่ ๑ การยกร่างกฎหมายและการปรับปรุง 
          กฎหมาย การวิเคราะห์และตรวจสอบกฎหมาย นายจุมพล  ศรีจงศิคิกุล. 
เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๓ 
          กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะทาง หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางที่ ๑ การยกร่างกฎหมายและการปรับปรุง 
          กฎหมาย ประสบการณ์ในการยกร่างกฎหมาย นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ. 
เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๓ 
          กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะทาง หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางที่ ๑ การยกร่างกฎหมายและการปรับปรุง 
           กฎหมาย การฝึกปฏิบัติยกร่างกฎหมาย (๑) (๒) นายรังสรรค์  กระจ่างตา และนายสุรพล  ทิพย์เสนา. 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการ่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการด าเนิน  
           คดีปกครอง รุ่นที่ ๑๗ หัวข้อ กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ : การร่างกฎหมายล าดับรอง ผู้อ านวยการ 
          กองกฎหมายต่างประเทศ. 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการ่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการด าเนิน  
          คดีปกครอง รุ่นที่ ๑๗ หัวข้อ กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ : การเขียนหลักการและเหตุผล  
           ชื่อของกฎหมาย ค าปรารภ และวันใช้บังคับและขอบเขตหรือพ้ืนที่การใช้บังคับกฎหมาย ผู้อ านวยการ 
          กองกฎหมายต่างประเทศ. 
กฎหมาย 
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
แบบฟอร์มบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ ... 

พ.ศ. .... 
                           _______________ 
 

หลักการ 
 

แบบที่ ๑ ให้มีกฎหมายว่าด้วย ....(ระบุชื่อกฎหมาย)....  (กฎหมายใหม่) 
แบบที่ ๒ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย ....(ระบุชื่อกฎหมาย).... (ฉบับปรังปรุง) 
แบบที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติม ....(ระบุชื่อกฎหมาย).... ดังต่อไปนี้ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
  (๑) ก าหนด.... 
  (๒) แก้ไข ... 
  (๓) เพ่ิม ... 
แบบที่ ๔ ยกเลิก ....(ระบุชื่อกฎหมาย).... (พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายอื่น) 
                  

 
เหตุผล 

 
  เนื่องจาก/โดยที่ ......................................... จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

แบบฟอร์มร่างพระราชบัญญัติ (กฎหมายใหม่) 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

................................... 
พ.ศ. .... 

_________________ 
 

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

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

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

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย............................. .................. 
 

  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 2๖ ประกอบกับมาตรา.. มาตรา.. และมาตรา.. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระท าได ้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  ...(อธิบายเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ และกฎหมายฉบับนี้ไม่ขัดต่อ  
หลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์ของบุคคล มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ 
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ)... 
 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 

  มาตรา 1 (ชื่อ) 

  มาตรา 2 (วันใช้บังคับ) 

  มาตรา 3 (บทยกเลิกกฎหมาย) (ถ้ามี) 

  มาตรา ๔ (บทนิยาม) (ถ้ามี) 

  มาตรา 5 (เนื้อหาของพระราชบัญญัติ) 

   มาตรา ..  บทเฉพาะกาล  

    มาตรา ..  มาตรารักษาการ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
       ............................ 
        นายกรัฐมนตรี 



 

 
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
แบบฟอร์มร่างพระราชบัญญัติ (กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

.................... (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

____________ 
 

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

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

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

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

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย ................................................................ 
 

  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 2๖ ประกอบกับมาตรา.. มาตรา.. และมาตรา.. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระท าได ้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  ...(อธิบายเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ และกฎหมายฉบับนี้ไม่ขัดต่อ 
หลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์ของบุคคล มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ 
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ)... 
 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 

  มาตรา 1 (ชื่อ) 

  มาตรา 2 (วันใช้บังคับ) 

  มาตรา 3 (ให้ยกเลิกความในมาตรา.. แห่งพระราชบัญญัติ... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

  มาตรา 4 (บทเฉพาะกาล (ถ้ามี)) 

  มาตรา 5 (มาตรารักษาการ (ถ้ามีบทเฉพาะกาลก็ต้องมีมาตรการรักษาการด้วย)) 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
    .................................. 
       นายกรัฐมนตร ี
 



 

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

แบบฟอร์มบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกา 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกา................................................... 

พ.ศ. .... 
_______________ 

 
หลักการ 

 
แบบที่ ๑ ก าหนดให้/จัดตั้ง .................................................... (พระราชกฤษฎีกาใหม่) 
แบบที่ ๒ ปรับปรุง.................................................................. (พระราชกฤษฎีกาฉบับปรังปรุง)  
แบบที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา ........... ดังต่อไปนี้  (พระราชกฤษฎีกาฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
  (๑)     (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ..) 
  (๒)     (เพ่ิมมาตรา ..) 
    ฯลฯ  ฯลฯ 

 
เหตุผล 

 

  เนื่องจาก/โดยที่ ..................................... จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

แบบฟอร์มร่างพระกฤษฎีกา (กฎหมายใหม่) 
 

ร่าง 
พระราชกฤษฎีกา 
............................ 

พ.ศ. .... 
____________ 

 

................................................. 
ให้ไว้ ณ วันที่................................................. พ.ศ. .... 

เป็นปีที่ .. ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
 ............................................................................................................................. ......................
............................ 
  โดยที่เป็นการสมควร........................................................................ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา .. 
แห่งพระราชบัญญัติ.................................  (อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย*) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

  มาตรา 1  (ชื่อ) 

  มาตรา 2 (วันใช้บังคับ) 

  มาตรา 3 (บทนิยาม) 

  มาตรา 4 (เนื้อหาของพระราชกฤษฎีกา) 

  มาตรา 5 (มาตรารักษาการ) 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
   ......................................... 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
* หมายเหตุ – กรณีท่ีกฎหมายแม่บทมีบทจ ากัดสิทธิ และรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้ระบุบทจ ากัดสิทธิ 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 

แบบฟอร์มร่างพระกฤษฎีกา (กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 

ร่าง 
พระราชกฤษฎีกา 

............................ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

____________ 
 

................................................. 
ให้ไว้ ณ วันที่................................................. พ.ศ. .... 

เป็นปีที่ .. ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 ............................................................................................................................. ......................
............................ 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีว่าด้วย......................................................... 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา .. 
แห่งพระราชบัญญัติ.................................  (อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย*) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

  มาตรา 1  (ชื่อ) 

  มาตรา 2  (วันใช้บังคับ) 

  มาตรา 3  (เนื้อหาของพระราชกฤษฎีกา) 

     - ให้ยกเลิกความในมาตรา .. แห่งพระราชกฤษฎีกา .... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

     - ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา .. แห่งพระราชกฤษฎีกา ........ 

  มาตรา 4  (บทเฉพาะกาล - (ถ้ามี)) 

  มาตรา 5  (มาตรารักษาการ - (ถ้ามีบทเฉพาะกาลต้องมีมาตรารักษาการด้วย) 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
   ......................................... 
        นายกรัฐมนตรี 
 
* หมายเหตุ – กรณีท่ีกฎหมายแม่บทมีบทจ ากัดสิทธิ และรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้ระบุบทจ ากัดสิทธิ 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 

แบบฟอร์มบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวง 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวง ................................. 

พ.ศ. .... 
________________ 

 
หลักการ 

 
แบบที่ ๑ ก าหนด .................................................... (กฎกระทรวงใหม่) 
แบบที่ ๒ ปรับปรุง................................................... (กฎกระทรวงฉบับปรังปรุง) 
แบบที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ .. แห่งกฎกระทรวง ........... เพื่อ........  (กฎกระทรวงแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 
เหตุผล 

 

  เนื่องจาก/โดยที่ ..................................... จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
หมายเหตุ 
  - ชื่อร่างกฎกระทรวงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ให้เพ่ิมการระบุ (ฉบับที่ ..) ไว้ด้วย  
 - การเขียนเหตุผลจะก าหนดในลักษณะกว้างๆ โดยต้องให้ทราบถึงความมุ่งหมายหรือ
เจตนารมณ์ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

แบบฟอร์มร่างกฎกระทรวง 
 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

................................... 
พ.ศ. .... 

______________ 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา .. แห่งพระราชบัญญัติ.........................................................  
(อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย*) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง................................ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  (วันใช้บังคับ – (ถ้าต้องการก าหนดเป็นกรณีพิเศษ)) 

  ข้อ ๒ 

  ข้อ ๓                 (เนื้อหาของกฎกระทรวง) 

  ข้อ ๔ 
  
      ให้ไว้ ณ วันที่                                   พ.ศ. .... 
 
              รฐัมนตรีว่าการกระทรวง........ 
 
 
* หมายเหตุ – กรณีท่ีกฎหมายแม่บทมีบทจ ากัดสิทธิ และรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้ระบุบทจ ากัดสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข. ค าสั่ง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข. ค าสั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 

 
 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 

 
 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ( Cataloging Module Manual ) 

ของกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม มีนาคม 2561 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 
 ระบบงานจัดท ารายการ (Cataloging module) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการท ารายการ (Cataloging) เพ่ือใช้

ในการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อย 6 ฟังก์ชั่นคือ 
 
1. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลบรรณานุกรม 
2. การจัดการท ารายการ  
3. การก าหนด Template ของ MARC worksheet 
4. การจัดพิมพ์สันปก (Spine Label) 
5. การผนวกระเบียนบรรณานุกรม 
6. การจัดท ารายงานการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib รองรับการสร้างแฟ้มข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic data file) 
ส าหรับบันทึกทรัพยากรสารสนเทศโดยออกแบบให้รองรับ Template ส าหรับทรัพยากรสารสนเทศ 7 กลุ่ม  คือ      
กลุ่มหนังสือหรือวัสดุตีพิมพ์ กลุ่มแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มโน้ตดนตรี ต้นฉบับตัวเขียน
และเอกสารที่เกี่ยวกับโน้ตดนตรี กลุ่มแผนที่และเอกสารที่เกี่ยวกับแผนที่ทั้งหมด วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
กลุ่มโสตทัศนวัสดุ สื่อที่ต้องใช้เครื่องฉาย ภาพกราฟิก ของเล่น และกลุ่มสื่อประสม เอกสาร  ที่เป็นจดหมายเหตุและ
ต้นฉบับตัวเขียน  

 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สามารถท างานได้กับระเบียนที่มีรูปแบบตามมาตรฐาน 

ISO2709 ซึ่งสนับสนุนการลงรายการแบบ MARC 21 ในระบบนี้ได้พัฒนาฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ MARC 21 โดยตรง
ซึ่งประกอบด้วย   

 worksheet ของหน้าจอท ารายการ   
 การจัดการ Tag ส าหรับจัดท าดัชนีเพื่อการสืบค้น   
 การจัดการ Tag และ Subfield description   
 การจัดการ Indicator description   

 
  

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สนับสนุนกระบวนการท ารายการส าหรับทรัพยากร
สารสนเทศใหม่ได้ (Original catalog) ผ่าน MARC 21 Worksheet ที่ออกแบบไว้ รวมทั้งสามารถควบคุม
ความถูกต้องของรายการ (Authority control) จากฟังก์ชันดังต่อไปนี้  

 การใช้ฟังก์ชัน Ctrl+G เพ่ือตรวจสอบรายการผู้แต่ง หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ชื่อชุด เลขเรียกเลข 
มาตรฐานสากลหนังสือและวารสารผ่านหน้าจอ MARC 21 Worksheet  

 การใช้ฟังก์ชั่น Authority เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของหัวเรื่องเมื่อมีการเพ่ิม Tag ใหม่เข้าสู่ 
ระเบียน รวมทั้งออกแบบให้มีฟังก์ชันตรวจสอบข้อผิดพลาดที่รองรับรูปแบบ MARC 21 และแสดงผลวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดทีเ่กิดจากการท ารายการดังนี้  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1. ตรวจสอบหมายเลข Tag Indicator และเขตข้อมูลย่อยสามารถก าหนดกฎการตรวจสอบได้จากเมนู
ผู้ดูแลระบบ เงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบประกอบด้วย use/not use repeat/non-repeat โดยการก าหนดที ่ 

 การจัดการ Tag ส าหรับจัดท าดัชนี เพ่ือการสืบค้นของงานผู้ดูแลระบบ  
 การจัดการ Tag และ Subfield description ของงานผู้ดูแลระบบ  
 การจัดการ Indicator description ของงานผู้ดูแลระบบ  

 
2. ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในเขตข้อมูลควบคุมได้แก่ Tag 003 006 และ 008 และเขตข้อมูลส าคัญ

ได้แก่ Tag 02X 100 245 250 260 300 และ 6XX  
  

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ได้ออกแบบให้สามารถส่งออกข้อมูลจาก MARC21 ให้อยู่
ในรูปแบบของ Text file ที่มีโครงสร้างที่แสดงต่อไปนี้ โดยสามารถส่งออกจากหน้าจอการแสดงผลการสืบค้น  

 

 
 

  

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ไดก้ าหนดให้ Z39.50 ท างานร่วมกับงานจัดท ารายการจาก
เมนู Z39.50 Client โดยมีเงื่อนไขการใช้งานคือต้องก าหนดค่าพารามิเตอร์ของโปรโตคอล Z39.50 แล้ว      
จึงเลือก Z Server ผู้ใช้จึงจะสามารถใช้งานได้  

 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib รองรับการจัดท าระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ (Item record) โดย

พัฒนาฟังก์ชั่นการจัดท าระเบียนทรัพยากรสารสนเทศที่มีความสามารถดังนี้  
1. สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ด้วยวิธี Original หรือ Copy catalog  
2. เพ่ิมรายการทรัพยากร (Item record) จากเมนูที่มีอยู่  
3. ระบุรายละเอียดของรายการทรัพยากร โดยรองรับข้อมูลของระเบียนทรัพยากรตามมาตรฐานดังนี้  

 รหัสบาร์โค้ดของทรัพยากร  
 เลขทะเบียน  
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 เลขเรียกทรัพยากร  
 รายละเอียดตัวเล่ม / ราคา  
 Item Class  
 Collection ของทรัพยากร  
 สถานที่จัดเก็บ  
 สถานะทรัพยากร  
 วิธีการจัดหาของทรัพยากร  
 จ านวนวันที่ให้ยืม  
 Transaction การยืมคืนเพ่ือเก็บสถิติ  
 บันทึกหรือหมายเหตุของ Item  

 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ยังสามารถออกรายงานและแสดงค่าสถิติต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการท ารายการทั้งสิ้น 12 รายการดังนี้  

 
1.  รายงานทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดแยกตามคอลเล็คชั่น  
2.  รายงานรายละเอียดของระเบียนบรรณานุกรม (Bib record)  
3.  รายงานรายละเอียดของระเบียนทรัพยากร (Item record)  
4.  รายงานหัวเรื่องที่มีการเพ่ิมหรือแก้ไขในแต่ละวัน  
5.  รายงานชื่อทรัพยากรหรือหนังสือใหม่  
6.  รายงานการท ารายการทรัพยากร  
7.  รายงานการท ารายการบรรณานุกรม  
8.  รายงานการจัดท าสันหนังสือ  
9.  รายงานการส่งหนังสือซ่อม  
10. สถิติการท ารายการทรัพยากร  
11. สถิติการท ารายงานบรรณานุกรม  
12. สถิติการท ารายการแยกตามชื่อพนักงาน  

  

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สามารถท ารายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดผ่านเว็บได้ โดย
ออกแบบให้ท ารายการผ่าน Back office และแสดงผลการท ารายการผ่านเว็บเนื่องจากประเด็นด้านความปลอดภัยและ
ความเสถียรของข้อมูลขณะท ารายการ 

    
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถดัดแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อมูลในแต่ละเขต

ข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถน าเข้าข้อมูลมัลติมีเดีย ข้อมูลจากซีดีรอม ตลอดจนแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ และสามารถลงรายการเพ่ือเชื่อมโยงสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของเขตข้อมูลมาตรฐานได้ผ่านหน้าจอ 
MARC 21 Worksheet ใน 2 ลักษณะคือ  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1. ผ่าน Hyperlink ของ Tag 856 โดยใช้โปรโตคอลดังต่อไปนี้  
 e-mail  
 FTP  
 Remote login (telnet)  
 Dial up (SLIP/PPP)  
 HTTP  

 
2. ผ่านหน้าจอการท ารายการทรัพยากรในลักษณะ Direct link โดยจัดเก็บด้วย FTP และแสดงผลด้วย

โปรโตคอลที่ท างานบน TCP/IP  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สามารถพิมพ์ป้ายติดสันหนังสือ และบาร์โค้ดได้ตามความ

ต้องการของห้องสมุด โดยสามารถพิมพ์ผ่านเมนูงานจัดท ารายการ โดยออกแบบให้รองรับ ในรูปแบบดังต่อไปนี้  
 พิมพ์ Spine Label แบบ 4*8  
 จัดพิมพ์บาร์โค้ดโดยใช้รหัสมาตรฐาน code a bar  

 
รวมทั้งมีกลไกการปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติผ่านกระบวนการท ารายการ โดยใช้มาตรฐาน Authority 

control ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เป็นหลัก  
ในการใช้ระบบงานจัดท ารายการ (Cataloging module) มีข้ันตอนและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้งาน 

ดังต่อไปนี้ 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

องค์ประกอบของเมนูในระบบงานจัดท ารายการ (Cataloging module) ประกอบด้วยเมนูหลัก    
และเมนูย่อดังต่อไปนี้    

 
ภาพที่ 1.1 แสดงองค์ประกอบของเมนู 

 
เมื่อบรรณารักษ์งานจัดท ารายการใช้ระบบงานนี้จะมีขั้นตอนในการใช้งานดังต่อไปนี้ 
ระบบงานวิเคราะห์และลงรายการบรรณานุกรมของระบบ WALAI AutoLib นั้นได้ออกแบบให้มีรูปแบบการ

ท างานส าหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และลงรายการบรรณานุกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน  รวมไปถึงมีรูปแบบของการลง
รายการที่เอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุดอัตโนมัติต่อไปในอนาคต โดยมีการลงรายการตาม
มาตรฐานของ MARC 21 ซึ่งสามารถแยกตามรูปแบบการท างานได้ดังนี้  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.1 การจัดท าเท็มเพลท (Create Template)  
1.2 การจัดท ารายการบรรณานุกรม (Create Bib Record)  

1.2.1 การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่  
1.2.2 การปรับปรุงระเบียน Pre-Cat  
1.2.3 การคัดลอกระเบียนบรรณานุกรม  
1.2.4 การแก้ไขระเบียนบรรณานุกรม  
1.2.5 การลบระเบียนบรรณานุกรม  

1.3 การก าหนด Z39.50 Client  
1.4 การผนวกระเบียนบรรณานุกรม  
1.5 การลงรายการทรัพยากร (Attach Item Record)   
1.6 การจัดพิมพ์ลาเบล (Print Spine Label)  
1.7 การใช้ฟังก์ชัน Authority เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของหัวเรื่อง  
1.8 การออกรายงาน   
 

1.1  การจัดท าเท็มเพลท   
“เท็มเพลท” คือต้นแบบที่สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องเพ่ิมเข้าไปใน Worksheet บ่อยๆ เช่น เขตข้อมูล, 

Indicator และเขตข้อมูลย่อย เป็นต้น และในการเริ่มลงรายการบรรณานุกรมใหม่นั้นบรรณารักษ์จะต้องเลือก
เท็มเพลทให้ตรงกับประเภททรัพยากรที่จะลงรายการบรรณานุกรม ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดท า
ระเบียนบรรณานุกรมใหม่ โดยบรรณารักษ์สามารถเรียกใช้เท็มเพลทที่มีอยู่ในระบบได้ ดังนั้นผู้ใช้สามารถ
เลือกใช้เท็มเพลทที่ปรากฏได้ตามความเหมาะสม โดยเข้าจากเมนู “เท็มเพลท” ดังภาพที่ 1.61  
  

 
  

ภาพที่ 1.2 ภาพแสดงหน้าจอการเรียกใช้เมนูเท็มเพลท 
 

ผลของการเลือกเมนูเท็มเพลท จะได้หน้าจอจัดการเท็มเพลทจะพบว่ามีหน้าจอย่อยอีก 4 หน้าจอ คือ หน้า 
“Bibliographic” หน้า “Authority” หน้า “Holding” และหน้า “Journal Index”  ดังภาพที่ 1.3  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 
ภาพที่ 1.3 ภาพแสดงหน้าจอจัดการเท็มเพลท

จากภาพที่ 1.3 สามารถแบ่งองค์ประกอบของหน้าจอได้ 3 ส่วนดังนี้  
 

ส่วนที่ 1  แถบเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน ประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการท างานดังนี้  

 
 

ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงหน้าจอจัดการเท็มเพลทซึ่งประกอบไปด้วย 4 หน้าจอ คือ หน้า “Bibliographic”    
หน้า “Authority” หน้า  “Holding” และหน้า “Journal Index”  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงรายการเท็มเพลท 
 

1.1.1  การสร้างเท็มเพลท ก่อนท าการเรียกใช้เท็มเพลท บรรณารักษ์จะต้องท าการสร้างเท็มเพลทก่อนตาม
ขั้นตอนดังนี้  

1.1.1.1 จากหน้าจอจัดการเท็มเพลท ดังภาพที่ 3.3 ให้คลิกปุ่มสร้างบนแถบเครื่องมือ   
จะได้หน้าจอ Worksheet เท็มเพลท ดังภาพที่ 3.4  
 

 

ภาพที่ 1.4 ภาพแสดงหน้าจอ Worksheet เท็มเพลท ใหม่ 
 

จากภาพที่ 1.4 สามารถแบ่งองค์ประกอบของหน้าจอได้ 6 ส่วนดังนี้  
ส่วนที่ 1 แถบเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน ประกอบด้วยปุ่มที่ใช้ แทนลักษณะการท างานดังนี้ 

 

 
ส่วนที่ 2 ส่วนก าหนดชื่อเท็มเพลท  
ส่วนที่ 3 ส่วนก าหนดประเภททรัพยากร  
ส่วนที่ 4 ส่วนแสดงข้อมูล Leader  
ส่วนที่ 5 ส่วนแสดงรายการเขตข้อมูลของเท็มเพลท  
ส่วนที่ 6 แถบสถานะของเท็มเพลท  
 

ส่วนที ่1 

ส่วนที ่3 

ส่วนที ่2 

ส่วนที ่5 

ส่วนที ่4 

ส่วนที ่6 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.1.1.2 ก าหนดชื่อเท็มเพลทโดยพิมพ์ลงในช่องตั้งชื่อเท็มเพลท   
หมายเหตุ – การก าหนดประเภททรัพยากรและการเพ่ิมเขตข้อมูลสามารถดูค าอธิบาย 

ได้ทีห่ัวข้อ 1.2.1 การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่   
1.1.1.3 เมื่อเพ่ิมข้อมูลในเท็มเพลทเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” บนแถบเครื่องมือ  

     

1.1.2 การแก้ไขเท็มเพลท มีขั้นตอนดังนี้  
1.1.2.1 จากหน้าจอจัดการเท็มเพลท ดังภาพที่ 1.5 ให้เลือกเท็มเพลท ที่ต้องการแก้ไขแล้ว 

คลิกปุ่ม “แก้ไข” บนแถบเครื่องมือ จะได้หน้าจอแก้ไขดังภาพที่ 1.5  
 

 
  

ภาพที่ 1.5 ภาพแสดงหน้าจอแก้ไขเท็มเพลท book 
 

หมายเหตุ – การเพ่ิม การลบ และการแก้ไขเขตข้อมูล ดูค าอธิบายได้ท่ีหัวข้อ 1.2.4 การแก้ไข           
                       ระเบียนบรรณานุกรม  

1.1.2.2 เมื่อท าการแก้ไขเท็มเพลทเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม ”บันทึก” บนแถบเครื่องมือ   
  

1.1.3 การคัดลอกเท็มเพลท จากหน้าจอจัดการเท็มเพลท ดังภาพที่ 1.66 ให้เลือกเท็มเพลทที่ต้องการ
คัดลอกแล้วคลิกปุ่มคัดลอกบนแถบเครื่องมือ จะได้หน้าจอก าหนดชื่อเท็มเพลทใหม่ดังภาพที่ 1.6 

 

 
 

         ภาพที่ 1.6 ภาพแสดงหน้าจอก าหนดชื่อเท็มเพลท 
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จากภาพที่ 1.6 ตั้งชื่อเท็มเพลทใหม่แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” จะกลับไปที่หน้าจอจัดการเท็มเพลท              
ดังภาพที่ 1.3  
  

1.1.4 การลบเท็มเพลท จากหน้าจอจัดการเท็มเพลท ดังภาพที่ 1.56 ให้เลือกเท็มเพลททีต่้องการลบแล้วคลิก
ปุ่มลบบนแถบเครื่องมือ จะได้หน้าจอยืนยันการลบเท็มเพลท ดังภาพที่ 1.7  

 

      

                                 ภาพที่ 1.7 ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการลบเท็มเพลท  
 
  

จากภาพที่ 1.7 คลิกปุ่ม “Yes” เพ่ือยืนยันการลบเท็มเพลท แต่ถ้าหากไม่ต้องการลบให้คลิกปุ่ม “No”  
 

  

1.1.5 การตั้งค่า Default และการเรียกใช้เท็มเพลท    
  การตั้งค่า Default คือการตั้งค่าให้ Worksheet เรียกใช้เท็มเพลทที่ถูกตั้งค่าเป็น Default ทุกครั้งที่
ท าการสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่  บรรณารักษ์สามารถตั้งค่า Default เท็มเพลทจากหน้าจอจัดการเท็มเพลท ดังภาพ
ที่ 1.3 ให้เลือกเท็มเพลทที่ต้องการตั้งค่าแล้วคลิกปุ่ม Set Default รูป Icon ของเท็มเพลทที่ถูกตั้งค่าเป็น Default จะ
เปลี่ยนเป็นรูปดาวสีเหลืองปรากฏอยู่มุมด้านซ้ายของเท็มเพลทการเรียกใช้เท็มเพลท กรณีที่บรรณารักษ์ต้องการเรียกใช้
เท็มเพลทอ่ืนที่ไม่ใช่ Default เท็มเพลทจากหน้าจอ Worksheet ใหม่ ให้คลิกปุ่ม “สร้างเท็มเพลท” บนแถบเครื่องมือ
จะได้หน้าจอแสดงรายการเท็มเพลท ดังภาพที่ 1.8  

 
ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงหน้าจอแสดงการ Set Default เท็มเพลท 

                

 

คลกิเมาส์ปุ่ มขวา          เพ่ือเรียก

เมนูค าส่ัง 

Default 
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จากภาพที่ 1.8 ให้เลือกเท็มเพลทที่ต้องการเรียกใช้ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างโดยการเลือกเท็มเพลทชื่อ 
“Book” แล้วคลิกปุ่ม “Set Default Template” หรืออาจจะเลือกเท็มเพลทที่ต้องการแล้วคลิกขวาเลือก Set 
default ก็ได้เช่นเดียวกัน   

นอกจากนี้ยังสามารถ Share เท็มเพลทเพ่ือให้ผู้ใช้คนอ่ืนๆสามารถน าเท็มเพลทที่สร้างไว้ไปใช้งาน    
ได้ด้วย โดยการเลือกเท็มเพลทที่ต้องการ Share แล้วเลือก “Share Template” หรืออาจจะเลือกเท็มเพลท ที่
ต้องการ Share แล้วคลิกขวาเลือกเท็มเพลทดังกล่าวก็จะ Share Template ได้เช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 1.9  

 
ภาพที่ 1.9 ภาพแสดงหน้าจอแสดงการแชร์เท็มเพลท 

 

เมื่อเลือกตั้งค่าเท็มเพลท และท าการเลือกใช้เท็มเพลท (Set Default) แล้ว เมื่อจะท าการลงรายการ
บรรณานุกรม จะได้หน้าจอ Worksheet ดังภาพที่ 1.10 

 
ภาพที่ 1.10 ภาพแสดงหน้าจอ Worksheet ของเท็มเพลท “Book 
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1.2  การจัดท ารายการบรรณานุกรม (Create Bib record)  
ระบบการจัดท ารายการบรรณานุกรมของระบบ WALAI AutoLib ได้ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานซึ่ง

ประกอบด้วย Worksheet ที่ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขระเบียนได้แบบ Full Edit มี Popup Form ส าหรับแก้ไขเขต
ข้อมูลควบคุม มี Context Menu ส าหรับ Indicator ต่างๆ  พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล   

 
1.2.1  การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ บรรณารักษ์สามารถสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ ซึ่งมี

ขั้นตอนการท างานดังนี้  
1.2.1.1 เลือกเมนู “งานจัดท ารายการ” ซึ่งเป็นเมนูหลักส าหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ 

และลงรายการบรรณานุกรม  
1.2.1.2 เลือกเมนู “สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่” เพ่ือท าการสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม ่

ขึ้นมา หรืออาจจะใช้ปุ่มค าสั่งโดยการคลิก “Ctrl+N” รวมไปถึงอาจจะใช้ปุ่มเมนูสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ก็ได้ด้วย
เช่นกัน ดังภาพที่ 1.11  

 
  

ภาพที่ 1.11 ภาพแสดงหน้าจอการเรียกใช้เมนูสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ 
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1.2.1.3 ผลจากการเลือกเมนูสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่จะได้หน้าจอ  Worksheet  ใหม่ซึ่ง 
ระบบได้ท าการก าหนด Tag เบื้องต้นไว้ให้แล้ว ดังภาพที่ 1.12 

 
  

                              ภาพที่ 1.12 ภาพแสดงหน้าจอ Worksheet ส าหรับท ารายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนที ่1 
ส่วนที ่2 

ส่วนที ่4 
ส่วนที ่

3 ส่วนที ่5 

ส่วนที ่6 
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จากภาพท่ี 1.12 สามารถแบ่งส่วนประกอบของหน้าจอได้ 6 ส่วนดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 แถบเครื่องมือในการท างาน ประกอบด้วยปุ่มที่ใช้แทนลักษณะการท างานดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงหมายเลขบรรณานุกรม โดย Bib ID จะถูกสร้างโดยระบบ เมื่อท าการบันทึก 
ข้อมูล  

ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงป้ายระเบียน (Leader) เมื่อท าการระบุรายละเอียดครบแล้วป้ายระเบียน 
(Leader) จะถูกสร้างโดยระบบ เมื่อท าการบันทึกข้อมูล  

ส่วนที่ 4 ส่วนก าหนดประเภทระเบียน เป็นการเลือกประเภทของระเบียนและก าหนดระดับ 
ของบรรณานุกรม   

ส่วนที่ 5 ส่วนแสดงเขตข้อมูลในระเบียนบรรณานุกรม เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ  
Tag ต่างๆ ตามประเภทของทรัพยากร ซึ่งบรรณารักษ์สามารถที่จะเพ่ิมหรือลบ Tag ได ้ 

ส่วนที่ 6 แถบสถานะของระเบียน เป็นส่วนที่แสดงให้บรรณารักษ์ได้ทราบถึงประเภทของ 
ทรัพยากรที่ก าลังท ารายการอยู ่
   

1.2.1.4 การก าหนดประเภทระเบียนเป็นต าแหน่งส าคัญในป้ายระเบียนซึ่งจะใช้จ าแนก 
สารสนเทศในระเบียนออกเป็นประเภทต่างๆ ซึ่งก าหนดให้ใช้รหัสต่างๆโดยการเลือกประเภทของระเบียนและ
ก าหนดระดับของบรรณานุกรม ดังภาพที่ 1.13 และ ภาพที่ 1.14 ตามล าดับ  

 
  

ภาพที่ 1.13 ภาพแสดงการเลือกประเภทของระเบียน 
  

จากภาพที่ 1.13 ประเภทของระเบียนประกอบด้วย  
 a - Language Material เป็นระเบียนบรรณานุกรมที่เป็นวัสดุ/สิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษา รวมทั้งวัสดุย่อส่วน  
 c - Notated music เป็นระเบียนสิ่งที่พิมพ์ที่มีเนื้อหาทางดนตรี (รวมทั้งวัสดุย่อส่วน)  
 d - Manuscript notated music เป็นระเบียนที่มีเนื้อหาทางดนตรี แต่เป็นต้นฉบับตัวเขียน  

เป็นโน้ตเพลงต้นฉบับ รวมทั้งวัสดุย่อส่วน  
 e - Cartographic material เป็นระเบียนของแผนที่ (รวมทั้งวัสดุย่อส่วน)  
 f - Manuscript cartographic material เป็นระเบียนของแผนที่ในรูปแบบต้นฉบับ (รวมทั้งวัสดุ 

ย่อส่วน)  
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 g - Projected medium เป็นระเบียนของสื่อท่ีแสดงโดยการฉาย ทั้งท่ีเป็นภาพยนตร์ เทป 
โทรทัศน์ ฟิล์มสตริป สไลด์ แผ่นใส และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องฉาย รวมทั้งเอกสารทางจดหมายเหตุ  
ที่ต้องใช้เครื่องฉาย  

 i - Nonmusical sound recording เป็นระเบียนวัสดุที่เป็นเทปบันทึกเสียงที่ไม่ใช่เสียงดนตรี  
เช่น ค าปราศรัย  

 j - Musical sound recording เป็นระเบียนที่ใช้ส าหรับเทปบันทึกเสียงดนตรี  
 k - Two-dimensional เป็นระเบียนของสื่อที่เป็นกราฟิก 2 มิติที่ไม่ต้องใช้เครื่องฉาย เช่น  

แผนภูมิ  แผนภาพ ภาพถ่าย โปสเตอร์ รวมทั้งภาพกราฟิกที่มีความส าคัญทางจดหมายเหตุ  
 m - Computer file เป็นระเบียนข้อมูล/สื่อที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ซึ่งมีท้ัง 

แบบตัวเลข ข้อความ โปรแกรม แผ่นดิสเกต บัตรเจาะรู หรือเครื่องอ่าน  
 - Kit เป็นระเบียนที่ประกอบด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ มากกว่า 2 ประเภท ซึ่งไม่สามารถระบุ 

รูปแบบที่เด่นชัดได้ มักจะเป็นชุดการสอน เช่น อุปกรณ์ส าหรับฝึกภาคปฏิบัติ อุปกรณ์การเรียนที่มีทั้งหนังสือ 
แบบฝึกหัด คู่มือแนะน า ฯลฯ  

 p - Mixed material เป็นระเบียนของวัสดุผสม  
 r - Three-dimensional artifact or naturally เป็นระเบียนที่เป็นรูปจ าลอง 3 มิติ หรือ 

วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น หุ่นจ าลอง เกมส์ งานศิลปะ เครื่องจักร นิทรรศการ รูปปั้น ฟอสซิล รวมทั้ง
วัสดุที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  

 t - Manuscript language material เป็นระเบียนวัสดุภาษาต้นฉบับตัวเขียน (รวมทั้งวัสดุย่อสว่น)  

 
ภาพที่ 3.15 ภาพแสดงการก าหนดระดับของบรรณานุกรม 

  

จากภาพที่ 3.15 ระดับของบรรณานุกรมประกอบด้วย 
 a - Monographic component part ( บรรณานุกรมของส่วนหนึ่งของหนังสือ )  
 b - Serial component part ( บรรณานุกรมของส่วนหนึ่งของวารสาร )  
 c – Collection ( บรรณานุกรมของผลงานรวม )  
 d – Subunit ( บรรณานุกรมของหน่วยงานย่อย )  
 m - Monograph/item ( บรรณานุกรมของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ )  
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 s – Serial ( บรรณานุกรมของวารสาร )  
1.2.1.5 ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมเขตข้อมูลให้คลิกปุ่ม”เพ่ิมเขตข้อมูล”บนแถบเครื่องมือ 

หรือคลิก “Ctrl + I” จะได้หน้าจอเพ่ิมเขตข้อมูล ดังภาพที่ 1.16 

 
 

ภาพที่ 1.16 ภาพแสดงหน้าจอเพ่ิมเขตข้อมูล 

  

จากภาพที่ 1.16 สามารถแบ่งส่วนประกอบของหน้าจอได้ 4 ส่วนดังนี้  
    ส่วนที่  1 ส่วนก าหนดค่าของเขตข้อมูล (Tag)   

ส่วนที่  2 ส่วนส่วนก าหนดค่าของ indicator1 และ indicator2 ในส่วนนี้ ระบบจะมีค่าของ 
indicator โดยจะแยกตามเขตข้อมูลไว้แล้ว ซึ่งบรรณารักษ์สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ  
ส่วนที่  3 ปุ่มค าสั่ง ประกอบด้วย   
 
 
 
 
 

    ส่วนที่ 4 ส่วนระบุรายละเอียดของเขตข้อมูล  
1.1.1.6 หากต้องการซ้ าเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการซ้ าแล้วคลิกปุ่มซ้ า       

เขตข้อมลูบนแถบเครื่องมือหรือคลิก “Ctrl + R”   
1.1.1.7 หากต้องการลบเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการลบแล้วคลิกปุ่มลบ      

เขตข้อมูลบนแถบเครื่องมือหรือคลิก “Ctrl + D”  
1.1.1.8 บันทึกระเบียนโดยคลิกปุ่มบันทึกบนแถบเครื่องมือ  

   

1.2.2  การปรับปรุงระเบียน Pre-Cataloging เป็นการน าข้อมูลระเบียนบางส่วนจากระบบงาน
จัดหา สามารถโอนถ่ายมาใช้ร่วมกับระเบียนข้อมูลในระบบงานจัดท ารายการ ซึ่งสามารถดึงระเบียนข้อมูล
ออกมาใช้ เพ่ือประหยัดเวลาในการพิมพ์ ระเบียนข้อมูลเหล่านี้เป็นรายละเอียดข้อมูลทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากร เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ และ ISBN เป็นต้นบรรณารักษ์
สามารถลงรายบรรณานุกรมจากระเบียน Pre-Cataloging ตามข้ันตอนดังนี้  
  1.2.2.1 เลือกเมนู “รายการ Pre-Cataloging” ดังภาพที่ 1.17  

ส่วนที ่1 

 

 ส่วนที ่2 
ส่วนที ่3 

ส่วนที ่4 

: ใชใ้นการเพิม่เขตขอ้มลู                              
: ใชใ้นการปิดหน้าจอเพิม่เขตขอ้มลู  
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ภาพที่ 1.17 ภาพแสดงหน้าจอการเรียกใช้เมนูรายการ Pre-Cataloging 

  

ผลจากการเลือกเมนู จะได้หน้าจอแสดงรายการ Pre-Cataloging ดังภาพที่ 1.18  

 
 

                                      
ภาพที่ 1.18 หน้าจอแสดงรายการ Pre-Cataloging 

  

   จากภาพที่ 1.18 สามารถแบ่งองค์ประกอบของหน้าจอได้ 2 ส่วนดังนี้  
            ส่วนที่ 1 ส่วนแสดงรายการ Pre-Cataloging  
            ส่วนที่ 2 ปุ่มที่ใช้ในการจัดการการแก้ไขรายการ Pre-Cataloging มี 2 ปุ่มคือ  
 
        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

: ใชใ้นการเปิดระเบยีน Pre-Cataloging ขึน้แกไ้ข 

: ใชใ้นการ Refresh รายการ Pre-Cataloging 
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1.2.2.2 เลือกรายการ Pre-Cat ที่ต้องการปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้วดับเบิ้ลคลิก หรือ คลิกปุ่ม “แก้ไข” จะได้
หน้าจอ Worksheet ดังภาพที่ 1.19  

 
                                                                                                                                

ภาพที่ 1.19 ภาพแสดงหน้าจอ Worksheet ส าหรับแก้ไขระเบียน Pre-Cataloging 
 

จากหน้าจอ 1.19 บรรณารักษ์สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลระเบียนได้และเมื่อบรรณารักษ์ท าการ
แก้ไขข้อมูลระเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกระเบียน โดยคลิกปุ่ม “บันทึก” บนแถบเครื่องมือ  

  

1.2.3  การคัดลอกระเบียนบรรณานุกรม ในกรณีทีบ่รรณารักษ์ต้องการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมในระบบ
เพ่ือบันทึกเป็นระเบียนบรรณานุกรมใหม่ หรือการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์อ่ืนๆ เพ่ือบันทึก
เป็นระเบียนบรรณานุกรมใหม่นั้น  ระบบ WALAI AutoLib ก็สามารถท าได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1.2.3.1 การคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมในระบบ  เป็นการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมท่ีมีอยู่แล้ว
ในระบบ เพื่อท าการบันทึกเป็นระเบียนใหม่ โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้  

 เลือกเมนู “งานจัดท ารายการ” ซึ่งเป็นเมนูหลักส าหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และลง 
รายการบรรณานุกรม  

 สืบค้นระเบียนที่ต้องการคัดลอกโดยเลือกเมนู “สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม” หรืออาจจะใช้ 
ปุม่เมนูสืบค้นก็ได้ด้วยเช่นกัน ดังภาพที่ 1.20  

 
ภาพที่ 1.20 ภาพแสดงการเรียกใช้เมนูสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม 
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 ผลของการเข้าสู่เมนู “สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.21  
 

 
ภาพที่ 1.21 ภาพแสดงหน้าจอสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม 

 
  

                        จากภาพท่ี 1.21 สามารถแบ่งส่วนประกอบของหน้าจอได้ 4 ส่วนดังนี้  
ส่วนที่ 1  แถบเครื่องมือในการท างาน ประกอบด้วยปุ่มที่ใช้แทนลักษณะการท างานดังนี้  

 
 
ส่วนที่ 2  ส่วนการสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วย  

- ประเภทค าค้น บรรณารักษ์สามารถเลือกการสืบค้นจาก ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง เลข
เรียกทรัพยากร ISBN ISSN รหัสทรัพยากร หมายเลขระเบียนบรรณานุกรม และบาร์โค้ด 

- ช่องส าหรับกรอกค าค้น บรรณารักษ์สามารถที่จะใส่ค าค้น ที่ต้องการลงไปยังช่องส าหรับ

ส่วนที ่1 

ส่วนที ่4 

ส่วนที ่3 

ส่วนที ่2 
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กรอกค าค้น โดยจะต้องเลือก ประเภทของค าค้นก่อน ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้ได้ผลการสืบค้น   ที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด  
ส่วนที่ 3  ส่วนที่ใช้ในการก าหนดจ านวนรายการผลการสืบค้น   ซึ่งระบบได้ก าหนดค่าเบื้องต้นไว้ที่ 30 
รายการ และสามารถเปลี่ยนเป็น 45 หรือ 60 รายการได้ตามต้องการ  

    ส่วนที่ 4  ปุ่มที่ใช้ในการเลื่อนหน้าจอแสดงผล มี 5 ปุ่ม คือ  

 
 

 สืบค้นระเบียนบรรณานุกรมที่ต้องการคัดลอก ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสืบค้นจากชื่อเรื่อง  
โดยใช้ค าว่า “ระบบ” เป็นค าค้น จากนั้นคลิกปุ่ม “สืบค้น” จะได้ผลการสืบค้นดังภาพที่ 1.22  

 

ภาพที่ 1.22 ภาพแสดงแสดงผลการสืบค้นจากชื่อเรื่อง 
 

  

 
 จากหน้าจอที่ 3.26 รายการที่เลือกคือรายการที่ 1 “การจัดท าระบบคุณภาพ” จากนั้นคลิก 

ปุ่ม “คัดลอก” จะได้หน้าจอ Worksheet ดังภาพที่ 1.23  
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ภาพที่ 1.23 ภาพแสดงรายการที่ถูกคัดลอก 

 
  

                  จากหน้าจอ 1.27 บรรณารักษ์สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลระเบียนได้และเมื่อท าการแก้ไข
ข้อมูลระเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกระเบียนโดยคลิกปุ่ม “บันทึก” บนแถบเครื่องมือ  
  

1.2.3.2  การคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์ ระบบ WALAI AutoLib สามารถที่จะท า
การคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์ซึ่งมีการแสดงรายละเอียดของระเบียนบรรณานุกรมไว้ 
บรรณารักษ์สามารถท่ีจะคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมนั้นแล้วมาสร้างเป็นระเบียนบรรณานุกรมใหม่ได้ในระบบ 
โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้  

 เปิดเว็บไซต์ที่ต้องการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรม โดยบรรณารักษ์ต้องเปิดเว็บไซต์ 
ต่างๆ ที่ต้องการคัดลอกในส่วนของหน้า MARC ดังภาพตัวอย่างเว็บไซต์ต่อไปนี้  

 

ภาพที่ 1.24 ภาพแสดงหน้า MARC ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
 

ภาพที่ 1.24 ภาพแสดงหน้า MARC ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 1.24 ภาพแสดงหน้า MARC ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 
 

 ท าการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมในส่วนของหน้า MARC จากเว็บไซต์ โดยการเลือกข้อมูล
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ในส่วนของ MARC คลิกขวาแล้วเลือก “Copy” หรือคลิกปุ่ม Ctrl+C ดังภาพที่ 1.25  
 

 
  

ภาพที่ 1.25 ภาพแสดงหน้าจอการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์ 
 

 เลือกเมนู “งานจัดท ารายการ” ซึ่งเป็นเมนูหลักส าหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และลง 

รายการบรรณานุกรมแล้วเลือกเมนู “สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่” เพ่ือท าการสร้างระเบียนบรรณานุกรม
ใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะใช้ปุ่มค าสั่งโดยการคลิก “Ctrl+N” รวมไปถึง อาจจะใช้ปุ่มเมนูสร้างระเบียน
บรรณานุกรมใหม่ ก็ได้ด้วยเช่นกัน ดังภาพที่ 1.26  

 

ภาพที่ 1.26 ภาพแสดงการเรียกใช้เมนูสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ 
  

 ผลจากการเลือกเมนูสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่จะได้หน้าจอ Worksheet ใหม่ ซึ่งระบบ 
ได ้

ท าการก าหนด Tag เบื้องต้น ไว้ให้แล้ว ดังภาพที่ 1.27  
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ภาพที่ 1.27 ภาพแสดงหน้าจอหน้าจอ Worksheet ใหม่ 
  

 คลิกปุ่มตั้งค่าการใช้งาน Worksheet ในกรณีที่เครื่องหมาย Subfield Code ของเว็บที่  
Copy ไม่เหมือนกันกับที่ใช้ โดยในการในการ Copy MARC จากเว็บต่างๆ นั้นจะต้องมีการตั้งค่าก่อนเสมอ   
ดังภาพที่ 1.28 

 
  

ภาพที่ 1.28 ภาพแสดงหน้าจอตั้งค่าการใช้งาน Worksheet 
 

  

 ตั้งค่าการใช้งาน Worksheet ดังภาพที่ 1.29  
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ภาพที่ 1.29 ภาพแสดงการตั้งค่าการใช้งาน Worksheet 

  
 ท าการวางระเบียนบรรณานุกรมที่ท าการคัดลอกจากเว็บไซต์ โดยการคลิก Ctrl+V เท่านั้น  

โดยระบบจะมีหน้าจอแจ้งขึ้นมาให้ยืนยันว่าต้องการที่จะ ลงรายการบรรณานุกรมหรือไม่ ถ้าต้องการคลิกปุ่ม “Yes” 
ซึ่งจะได้หน้าจอดัง ภาพที่ 1.30  

                                         
ภาพที่ 1.30 ภาพแสดงหน้าจอการวางระเบียนบรรณานุกรม 

 
  

 คลิกปุ่ม “Yes” ระบบจะท าการวางระเบียนบรรณานุกรมให้โดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 1.31  
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ภาพที่ 1.31 ภาพแสดงหน้าจอ Worksheet ของการวางระเบียนบรรณานุกรม 
  

หมายเหตุ –  กรณีท่ีบรรณารักษ์ Copy ระเบียน MARC จากเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยเลือกข้อมูล MARC มาทั้งหมด 
กรณีนี้จะมีเขตข้อมูล (Tag) ควบคุมบางตัว เช่น Tag 001 หรือ Tag 008 จะไม่สามารถลงได้เพราะระบบจะไม่ให้
บันทึกซ้อนกัน   

 ถ้าคลิกปุ่ม “No” ระบบจะกลับไปยังหน้าจอ Worksheet ใหม่ ดังภาพที่ 1.32  

 
 

ภาพที่ 1.32 ภาพแสดงแสดงหน้าจอ Worksheet ใหม่ หลังจากคลิกปุ่ม “No” 
 

จากหน้าจอ 1.31 บรรณารักษ์สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลระเบียนได้และเมื่อท าการแก้ไขข้อมูล
ระเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกระเบียนโดยคลิกปุ่ม “บันทึก” บนแถบเครื่องมือ  
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1.2.4  การใช้ Ctrl+G ในการลงรายการบรรณานุกรม  
      การใช้ Ctrl+G ในการลงรายการบรรณานุกรมนั้น จะช่วยให้บรรณารักษ์สามารถท างานได้สะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการท างานดังนี้  

1.2.4.1 เลือกเมนู ”งานจัดท ารายการ” แล้วเลือกเมนูย่อย “สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่”  ดังภาพ
ที่ 1.33  

 
ภาพที่ 1.33 แสดงการเรียกใช้เมนูสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่เพ่ือใช้ Ctrl+G 

 
  1.2.4.2 ผลจากการเลือกเลือกเมนู “สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่” จะได้หน้าจอ Worksheet 
 ดังภาพที่ 1.34  
 

 
 

ภาพที่ 1.34 แสดงหน้าจอสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่เพ่ือใช้ Ctrl+G 
 

  

1.2.4.3 จากหน้าจอ Worksheet ดังภาพที่ 1.109 บรรณารักษ์สามารถใช้ค าสั่ง Ctrl+G ในการท างานผ่าน
หน้าจอ Worksheet ยกตัวอย่างพิมพ์ค าว่า “รายงาน” ใน Tag 245 แล้วใช้ Control+G ดังภาพ 1.35  
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 
  

ภาพที่ 1.35 แสดงหน้าจอการเรียกใช้ Ctrl+G จาก Tag 245 
 

1.2.4.4 จากการเรียกใช้ Ctrl+G จาก Tag 245 บรรณารักษ์สามารถเลือกข้อมูลที่ตรงกันกับ     
รายการ ชื่อเรื่องที่ต้องการลงรายการบรรณานุกรม แล้วมาท าการแก้ไขค าในบางส่วน ซึ่งตรงส่วนนี้ จะช่วยให้
บรรณารักษ์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการท างาน ดังภาพ 1.36 

 
                

ภาพที่ 1.36 แสดงหน้าจอผลจากการเลือกข้อมูลจากการใช้ Ctrl+G 
 

   

หมายเหตุ  บรรณารักษ์สามารถใช้ Ctrl+G ได้ในทุกๆ Tag จากหน้าจอ Worksheet  
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.5 การใช้เมนู “เปิดระเบียน MARC” ในการลงรายการบรรณานุกรม มีวิธีการท างานดังนี้  
1.2.5.1 เลือกเมนู “งานจัดท ารายการ” แล้วเลือกเมนูย่อย “สร้างระเบียน       

บรรณานุกรมใหม่” ดังภาพที่ 1.37 
 

              

ภาพที่ 1.37 แสดงการเรียกใช้เมนูสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ 
 
 
 

  1.2.5.2 ผลจากการเลือกเลือกเมนู “สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่” จะได้หน้าจอ Worksheet            
ดังภาพที่ 1.38  
 

 
 
 

ภาพที่ 1.38 แสดงหน้าจอสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

  

1.2.5.3 จากหน้าจอ Worksheet จะมีเมนู “เปิดระเบียน MARC” ซึ่งเป็นเมนูที่ใช้ในการเปิดไฟล์
ระเบียน MARC ที่บรรณารักษ์จัดเก็บไว้ แล้วท าการเลือกไฟล์ระเบียน MARC ดังกล่าวเข้าสู่โปรแกรม ดังภาพที่ 
1.39  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.39 แสดงหน้าจอการเลือกไฟล์ระเบียน MARC ที่เก็บไว้เข้าสู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนู “เปิด” ระเบียน 

MARC 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.5.4 จากหน้าจอการเลือกไฟล์ระเบียน MARC ที่เก็บไว้เข้าสู่ระบบ เมื่อบรรณารักษ์เลือกไฟล์ที่
ต้องการน าเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่มีรายการทางบรรณานุกรมเพียง 1 รายการระบบก็จะแสดงรายละเอียดทาง
บรรณานุกรม ดังภาพที่ 1.40  

 

 
  

ภาพที่ 1.40 แสดงหน้าจอแสดงผลรายละเอียดทางบรรณานุกรมจากการเลือกไฟล์ระเบียน MARC 
 

  

1.2.5.5 จากหน้าจอแสดงผลรายละเอียดทางบรรณานุกรมจากการเลือกไฟล์ระเบียน MARC แล้ว
บรรณารักษส์ามารถท าการแก้ไข และบันทึกระเบียนบรรณานุกรมลงสู่ระบบได้โดยทันที ดังภาพที่ 1.41 

 

 
  

ภาพที่ 1.41 แสดงหน้าจอการบันทึกระเบียนบรรณานุกรมจาก การเลือกไฟล์ระเบียน MARC เข้าสู่ระบบ 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6 การใช้ฟังก์ชัน Authority เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหัวเรื่อง    
 
ระบบ WALAI AutoLib สนับสนุนกระบวนการท ารายการส าหรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้ 

(Original catalog) ผ่าน MARC 21 Worksheet ที่ออกแบบไว้ รวมทั้งสามารถควบคุมความถูกต้องของรายการ 
(Authority control) บรรณารักษ์สามารถใช้ฟังก์ชัน Authority เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของหัวเรื่องเมื่อมี
การเพ่ิม Tag ใหม่เข้าสู่ระเบียน ซึ่งมีข้ันตอนการท างานดังนี้  

 
1.2.6.1 การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ เมื่อมีการสร้างเขตข้อมูล (Tag) ที่มีการใช้ 

รายการควบคุม (Authority control) เช่น Tag 100 และ Tag 650 จะปรากฏหน้าต่างสืบค้นรายการควบคุม
มาให้บรรณารักษ์ตรวจสอบรายการควบคุมที่มีอยู่ ดังภาพที่ 1.42  
 

  
 

ภาพที่ 1.42 ภาพแสดงหน้าจอสืบค้นรายการควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส่วนที ่1 

ส่วนที ่2 

ส่วนที ่3 

ส่วนที ่4 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

จากภาพที่ 1.42 สามารถแบ่งส่วนประกอบของหน้าจอได้ 4 ส่วนดังนี้  
    ส่วนที่ 1 ส่วนค้นหารายการควบคุม   

ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงรายการควบคุม  
    ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงเขตข้อมูลย่อยของระเบียนควบคุมรายการ  
    ส่วนที่ 4 ปุม่ค าสั่งประกอบด้วย  
 

 
 

1.2.6.2 ตัวอย่างการสืบค้นรายการควบคุมจาก Tag 100 สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง ดังภาพที่ 1.43   
 

           
                                 

ภาพที่ 1.43 ภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการควบคุมจาก Tag 100 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

  

1.2.6.3 จากภาพที่ 1.43 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ตกลง” จะได้หน้าจอ Worksheet ที่ปรากฏข้อมูล  ใน 
Tag 100 ดังภาพที่ 1.44  
  

 
  

ภาพที่ 1.44 ภาพแสดงหน้าจอ Worksheet ที่แสดงข้อมูลรายการควบคุม 
 

1.2.6.4 ในส่วนของการให้รายละเอียดของหัวเรื่องทั่วไป (Tag 650) และใช้รายการควบคุม 
มาตรวจสอบการท างาน รูปแบบการท างานกม็ีลักษณะเดียวกันกับข้อมูลใน Tag 100 ดังภาพที่ 1.45  
 

 
  

                               ภาพที่ 1.45 ภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการควบคุมจาก Tag 650  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.5 กรณีท่ีต้องการเพ่ิมรายการควบคุม ก็สามารถคลิกปุ่ม “เพ่ิม” จะปรากฏหน้าจอเพ่ิมรายการ
ควบคุม ดังภาพที่ 1.46  

 

 

ภาพที่ 1.46 ภาพแสดงหน้าจอแสดงการเพิ่มรายการควบคุม 
 
 

1.2.6.6 เมื่อคลิกปุ่ม “เพ่ิม” รายการเขตข้อมูลย่อยก็จะแสดงข้อมูล และถ้าเป็นหัวเรื่องใหม่ระบบก็จะ
ตรวจสอบรายการหัวเรื่องดังกล่าวที่เพ่ิมใหม่ว่ามีอยู่ในระบบแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีก็สามารถบันทึกเป็นหัวเรื่อง
ใหม่ได้ ดังภาพที่ 1.47   

 

 
 
 

ภาพที่ 1.47 ภาพแสดงหน้าจอแสดงการเพิ่มรายการเขตข้อมูลย่อย 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.7 เมื่อคลิกปุ่ม “OK” ระบบก็จะเพ่ิมรายการหัวเรื่องในส่วนของแสดงรายการหัวเรื่องย่อย ดัง
ภาพที่ 1.48 

 

 
ภาพที่ 1.48 หน้าจอแสดงการเพิ่มรายการเขตข้อมูลย่อย 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.8 จากภาพที่ 1.48 เมื่อเพ่ิมรายการเขข้อมูลย่อยแล้ว คลิกปุ่ม “ตกลง”ก็จะปรากฏหน้าจอแสดง
รายการควบคุม ดังภาพที ่1.49  

 

 
ภาพที่ 1.49 ภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการควบคุม 

 
  

1.2.6.9 จากภาพที่ 1.49 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ตกลง” ก็จะได้หน้าจอ Worksheet ที่ปรากฏข้อมูลใน 
Tag 650 ดังภาพที่ 1.50  

 

 
  
 

ภาพที่ 1.50 ภาพแสดงหน้าจอ Worksheet ที่แสดงข้อมูลรายการควบคุม 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 

  1.2.6.10 การแก้ไขรายการควบคุมสามารถท าได้โดยเลือกรายการที่จะแก้ไขคลิกปุ่ม “แก้ไข”              
ดังภาพที่ 1.51  
   
 

 
  

ภาพที่ 1.51 ภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขรายการควบคุม 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.11 จากภาพที่ 1.51 เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไข” ก็จะปรากฏหน้าจอแก้ไข ระเบียนควบคุมรายการ ดัง
ภาพที่ 1.52  

 

 
 

ภาพที่ 1.52 ภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขระเบียนควบคุมรายการ 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.12 จากภาพที่ 1.52 เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือท าการแก้ไขระเบียน ควบคุมรายการ ก็จะปรากฏ
หนา้จอจัดการเขตข้อมูล ดังภาพที่ 1.53  

 

 
 

ภาพที่ 1.53 ภาพแสดงหน้าจอจัดการการแก้ไขระเบียนรายการควบคุม 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.13 เมื่อแก้ไขระเบียนรายการควบคุมเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ตกลง” ดังภาพที่ 1.54 
 

   
 

ภาพที่ 1.54 ภาพแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลการแก้ไขระเบียนรายการควบคุม  

 
 
 

1.2.6.14 จากภาพที่ 1.100 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ตกลง” ก็จะได้หน้าจอ Worksheet ที่ปรากฏข้อมูล
ใน Tag 650 ดังภาพที่ 1.55  
  
 

 
 

  

ภาพที่ 1.55 ภาพแสดงหน้าจอ Worksheet ที่แสดงข้อมูลรายการควบคุม 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.15 นอกจากนี้บรรณารักษ์สามารถระบุรายการหัวเรื่องท่ีไม่ใช้ โดยการเพ่ิมรายการหัวเรื่อง
ดังกล่าวลงไปในระบบ ดังภาพที่ 1.56  

 

 
 

ภาพที่ 1.56 ภาพแสดงหน้าจอรายการที่ไม่ใช้  
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.16 กรณีที่ต้องการเพ่ิมรายการที่ไม่ใช้ ก็สามารถคลิกปุ่ม “เพ่ิม” จะปรากฏหน้าจอเพ่ิมรายการ
หัวเรื่องท่ีไม่ใช้ ดังภาพที่ 1.57  

 

 
 

ภาพที่ 1.57 ภาพแสดงหน้าจอจัดการการเพ่ิมรายการที่ไม่ใช้ 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.17 จากภาพที่ 1.103 ให้กรอกข้อมูลรายการหัวเรื่องที่ไม่ใช้ ซึ่งระบบจะก าหนด $a ไว้ให้แล้ว ดังภาพ
ที่ 1.58  

 

 
  

ภาพที่ 1.58 ภาพแสดงการกรอกข้อมูลรายการหัวเรื่องที่ไม่ใช้  
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.18 จากภาพที่ 1.58 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ตกลง” ก็จะได้หน้าจอแสดงข้อมูลรายการที่ไม่ใช้                
ดังภาพที่ 1.59  

 

 

ภาพที่ 1.59 ภาพแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลรายการที่ไม่ใช้ 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.6.19 จากภาพที่ 1.59 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ตกลง” ก็จะได้หน้าจอแสดงรายการควบคุมโดย 
บรรณารักษ์สามารถตรวจสอบได้ โดยระบบจะแสดงรายการหัวเรื่องที่ไม่ใช้พร้อมกันนี้ ระบบยังระบุรายการหัวเรื่องที่ใช้
แสดงไว้ให้ดูด้วยเช่นกัน  ดังภาพที่ 1.60 
 

       
                      

ภาพที่ 1.60 ภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการหัวเรื่องท่ีไม่ใช้ 
 
   

หมายเหตุ – การแก้ไขรายการหัวเรื่องที่ไม่ใช้มีรูปแบบเดียวกันกับการแก้ไขระเบียนควบคุมรายการ  
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.7 การแกไ้ขระเบียนบรรณานุกรม บรรณารักษ์สามารถแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมในระบบได้ โดยมี
ขั้นตอนการท างานดังนี้  

1.2.7.1 เลือกเมนู “งานจัดท ารายการ” ซึ่งเป็นเมนูหลักส าหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์       
และลงรายการบรรณานุกรม  
 

1.2.7.2 สืบค้นระเบียนบรรณานุกรมท่ีต้องการแก้ไขโดยเลือกเมนู “สืบค้นระเบียน 
บรรณานุกรม”  ดังภาพที่ 1.61  
 

 
  

ภาพที่ 1.61 ภาพแสดงการเรียกใช้เมนูสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม 
 

  

1.2.7.3 ผลของการเรียกใช้เมนู “สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.62  
 

 
  

ภาพที่ 1.62 ภาพแสดงหน้าจอสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.7.5 สืบค้นระเบียนบรรณานุกรมท่ีต้องการแก้ไข ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสืบค้นจากชื่อเรื่อง โดยใช้
ค าว่า “การจัดท าระบบคุณภาพ” เป็นค าค้น จากนั้นคลิกปุ่ม “สืบค้น” จะได้ผลการสืบค้น ดังภาพที่ 1.63 

 

 
 

ภาพที่ 1.63 ภาพแสดงแสดงผลการสืบค้นจากชื่อเรื่อง 
 
 

  

1.2.7.6 จากภาพที่ 1.63 รายการที่เลือกคือ “การจัดท าระบบคุณภาพ”จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไข
ระเบียน” จะได้หน้าจอ Worksheet ดังภาพที่ 1.64 

 

 
 

ภาพที่ 1.64 ภาพแสดงหน้าจอ Worksheet ของระเบียนบรรณานุกรมที่ต้องการแก้ไข 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.7.7 การแก้ไข Leader  สามารถท าได้โดยการคลิกที่ข้อมูลของ Leader   จะได้หน้าจอ ดังภาพที่ 1.65 ซึ่ง
เมื่อบรรณารักษ์ท าการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ”ตกลง” 

 

      
 

ภาพที่ 1.65 ภาพแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล Leader 
 

  

1.2.7.8 การแก้ไขเขตข้อมูล 008 ท าได้โดยคลิกที่เขตข้อมูล 008 จะได้หน้าจอแก้ไขเขตข้อมูล 008 ซึ่ง
เขตข้อมูล 008 ของทรัพยากรแต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนั้น หน้าจอแก้ไขเขตข้อมูล 008 ของ
ทรัพยากรแต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน โดยประกอบด้วย Book  Computer- Fil  Map  Music Continuing 
Resource  Visual Material และ Mixed Material ดังภาพที่ 3.66  3.67  3.68  3.69  3.70  3.71 และ 3.72 
ตามล าดับ ซึ่งรายละเอียดการลงรายการในส่วนของเขตข้อมูล 008 นั้นสามารถดูรายละเอียด   ได้ในหัวข้อการสร้าง
รายการบรรณานุกรมใหม ่

 

 
 
 

ภาพที่ 1.66 หน้าจอแก้ไขเขตข้อมูล 008 ของทรัพยากรประเภท Book  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 
 

ภาพที่ 1.67 หน้าจอแก้ไขเขตข้อมูล 008 ของทรัพยากรประเภท Computer file 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.68 หน้าจอแก้ไขเขตข้อมูล 008 ของทรัพยากรประเภท Map 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.69 หน้าจอแก้ไขเขตข้อมูล 008 ของทรัพยากรประเภท Music 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 
 

ภาพที่ 1.70 หน้าจอแก้ไขเขตข้อมูล 008 ของทรัพยากรประเภท Continuing resource 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.71 หน้าจอแก้ไขเขตข้อมูล 008 ของทรัพยากรประเภท Visual material 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.72 หน้าจอแก้ไขเขตข้อมูล 008 ของทรัพยากรประเภท Mixed material 
 

  

จากภาพที่ 1.66  1.67  1.68  1.69  1.70  1.71 และ 1.72 เมื่อแก้ไขเขตข้อมูล 008 เรียบร้อยแล้ว
คลิกปุ่ม “ตกลง” เพ่ือปรับปรุงข้อมูลที่แก้ไข แต่ถ้าหากต้องการยกเลิกการแก้ไขให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก”  
  



54 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.7.9 การแก้ไข Indicator บรรณารักษ์สามารถแก้ไข Indicator ในระเบียนบรรณานุกรมโดย คลิก
ที่ Indicator ของเขตข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วจะปรากฏค่าต่างๆ ให้เลือก ดังภาพที่ 1.73  

 

 
 

ภาพที่ 1.73 ภาพแสดงการแก้ไข Indicator ของระเบียนบรรณานุกรม 

 
 

  

1.2.7.10 หากต้องการเพ่ิมเขตข้อมูลให้คลิกปุ่มเพ่ิมเขตข้อมูลบนแถบเครื่องมือหรือคลิก “Ctrl + I” จะได้
หน้าจอเพ่ิมเขตข้อมูล ดังภาพที่ 1.74 

 

 
 

ภาพที่ 1.74 ภาพแสดงหน้าจอเพ่ิมเขตข้อมูล 

 
 

  

         จากภาพที่ 1.74 เมื่อกรอกเขตข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมแล้วให้คลิกปุ่ม “เพ่ิม”   
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.7.11 หากต้องการซ้ าเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการซ้ าแล้วคลิกปุ่ม “ซ้ าเขตข้อมูล” บน
แถบเครื่องมือหรือคลิก “Ctrl + R”   

1.2.7.12 หากต้องการลบเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการลบ แล้วคลิกปุ่ม “ลบ” เขตข้อมูล บน
แถบเครื่องมือหรือคลิก “Ctrl + D”  

1.2.7.13 เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลระเบียนเรียบร้อยแล้ว ท าการบันทึกระเบียนโดยคลิกปุ่ม “บันทึก” 
บนแถบเครื่องมือ  

 
 

  

1.2.8 การลบระเบียนบรรณานุกรม บรรณารักษ์สามารถเลือกลบระเบียนบรรณานุกรมในระบบได้ โดยมี
ขั้นตอนการท างานดังนี้  

1.2.8.1 เลือกเมนู “งานจัดท ารายการ”  ซึ่งเป็นเมนูหลักส าหรับบรรณารักษ์งาน วิเคราะห์และ  
ลงรายการบรรณานุกรม  

1.2.8.2 สืบค้นระเบียนบรรณานุกรมที่ต้องการลบโดยเลือกเมนู “สืบค้นระเบียน 
บรรณานุกรม” ดังภาพที่ 1.75  

 

 

         
ภาพที่ 1.75 ภาพแสดงการเข้าสู่เมนูสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.8.3 ผลของการเข้าสู่เมนู “สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม” จะได้หน้าจอ ดังภาพที่ 1.76  
 

  
               
 

ภาพที่ 1.76 ภาพแสดงหน้าจอสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม 
 

  

1.2.8.4 สืบค้นระเบียนที่ต้องการลบ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสืบค้นจากชื่อเรื่องโดยใช้ค าว่า “ไฟฟ้า” 
เป็นค าค้น จากนั้นคลิกปุ่ม “สบืค้น” จะได้ผลการสืบค้น ดังภาพที่ 1.77  

 
  

 
 

ภาพที่ 1.77 ภาพแสดงแสดงผลการสืบค้นจากชื่อเรื่อง 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.2.8.5 จากภาพที่ 1.77 รายการที่เลือกคือ “การผลิต การส่งและจ่ายไฟฟ้า / โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ” จากนั้น
คลิกปุ่ม “ลบระเบียน” ระบบก็จะท าการลบระเบียนดังกล่าว  

 
 

  

1.3 การก าหนด Z39.50   
ระบบ WALAI Autolib ยังมีโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นระบบ Z39.50 Server และ Z39.50 Client  

ตามมาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยงระเบียนข้อมูลกับฐานข้อมูลแบบหลายสื่อ ( Multimedia   ) ได้โดยก าหนด   ตัว
เชื่อมโยง  (pointer) ไว้ในระเบียนข้อมูลเฉพาะรายการที่ต้องการเชื่อมโยง ประกอบด้วยระบบงานย่อย ที่
สามารถท างานได้ครบถ้วนตามความต้องการของห้องสมุด การก าหนด Z39.50 Server เป็นส่วนที่ใช้ในการ
ก าหนด Server ของ Z39.50 เพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลของทรัพยากรด้วยกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
ภายในประเทศ ซึ่งมีข้ันตอนการท างานดังนี้  

 
1.3.1 เรียกใช้เมนู ผู้ดูแลระบบ > งานรายการทรัพยากร เพ่ือท าการ ก าหนด  Z39.50 Server ดังภาพที่ 1.78 
 

 
  

ภาพที่ 1.78 ภาพแสดงการเรียกใช้เมนูผู้ดูแลระบบ เพื่อไปยังการก าหนด Z39.50 Server 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.3.2 เลือกเมนู Z39.50 Server เพ่ือท าการก าหนดค่าของ Z39.50 Server ดังภาพที่ 1.79 
 

 
                               

            ภาพที่ 1.79 ภาพแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลของ Z39.50 Server 
 
 
 
 
  

1.3.3 จากหน้าจอแสดงข้อมูลของ Z39.50 Server ดังภาพที่ 1.79 สามารถอธิบายตามส่วนต่างๆ ได้
ดังนี้  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.3.3.1 จากหน้าจอแสดงข้อมูลของ Z39.50 Server ดังภาพที่ 1.79 ในส่วนของการละเว้น 
เขตข้อมูลน าเข้าให้คลิกที่ เขตข้อมูลที่ไม่น าเข้า เพ่ือระบุว่าจะไม่น าเข้าเขตข้อมูลใดบ้างซึ่งจะแสดงหน้าจอ              
ดังภาพที่ 1.80  
 

 
 

ภาพที่ 1.80 ภาพแสดงหน้าจอการละเว้นเขตข้อมูลน าเข้า 
 

 การเพ่ิมเขตข้อมูลที่ไม่น าเข้า สามารถท าได้โดยการคลิกเลือกปุ่มเพ่ิม ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ 
ส าหรับการป้อนข้อมูล ดังภาพที่ 1.81  
 

 
                  

ภาพที่ 1.81 ภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมเขตข้อมูลที่ไม่ต้องการน าเข้า 
 

  

   - สามารถเพ่ิม Tag และ Sub field ที่ไม่ต้องการน าเข้า จากนั้นคลิกเลือกปุ่มบันทึก เพ่ือ
บันทึกข้อมูล  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 การแก้ไขเขตข้อมูลที่ไม่น าเข้า สามารถท าได้โดยการคลิกเลือกที่ Tag ที่ต้องการแก้ไข จากนั้น  คลิก 
เลือกปุ่มแก้ไข ซึ่งจะปรากฏหน้าจอส าหรับการแก้ไขข้อมูล ดังภาพที่ 1.82 
 

                                 

ภาพที่ 1.82 ภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขเขตข้อมูลที่ไม้ต้องการน าเข้า 
 

  

- สามารถแก้ไขTag และ Sub field ที่ไม่ต้องการน าเข้า จากนั้นคลิกเลือกปุ่มบันทึกเพ่ือบันทึก 
ข้อมูลฃ 
 

 การลบเขตข้อมูลที่ไม่น าเข้า สามารถท าได้โดยการคลิกเลือกที่ Tag ที่ต้องการลบจากนั้นคลิก 
เลือกปุ่มลบ ซึ่งระบบจะท าการลบเขตข้อมูลที่ไม่ต้องการน าเข้าให้โดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 1.83  

 

                                        
ภาพที่ 1.83 ภาพแสดงหน้าผลการลบ เขตข้อมูลที่ไม้ต้องการน าเข้า 
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.3.3.2 การเพ่ิม Z39.50 Server สามารถท าการเพ่ิมได้โดยคลิกปุ่ม  “เพ่ิม” ซึ่งระบบจะแสดงหน้าจอ 
การเพ่ิมใน 2 ส่วน คือ เพิ่มการเชื่อมต่อและเพ่ิมคุณสมบัติการสืบค้น ดังภาพที่ 1.84  

 

        
        

ภาพที่ 1.84 ภาพแสดงการเพ่ิมข้อมูลการเชื่อมต่อ Z39.50 Server 
 
 

-  การเพิ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ Z39.50 ได้แก่  
 

 Element set คือ เนื้อหาของระเบียนที่ต้องการ MARC 21 มีให้เลือก 2 แบบ คือ F ( Full )  
ระเบียนเต็ม และ B ( Brief ) ระเบียนแบบย่อ  

 Record Syntax คือ ลักษณะของระเบียนที่ต้องการ ได้แก่ MARC 21, XML และ GRS-1     
เป็นต้น  

 แบบอักษรที่ใช้ในการสืบค้น คือ แบบอักษรที่จะใช้ในการป้อนค าค้นที่ต้องการสืบค้นผ่าน  
Z39.50 เช่นถ้าต้องการป้อนค าค้นเป็นภาษาไทยใช้ Unicode (UTF-8) เป็นต้น  

 แบบอักษรที่ใช้แสดงผลระเบียน คือ แบบอักษรที่ใช้แสดงผลระเบียนที่ได้มาจากการสืบค้น 
เช่น Thai (TIS-620) เป็นต้น  

 Character Code Scheme คือการเข้ารหัสอักขระ เช่น Unicode (UTF-8)  
 ชื่อ Server คือ ชื่อของ Server ที่จะใช้ในการสืบค้น เช่น ชื่อ Server ของ Union Catalogs  

ได้แก่ UC  
 IP คือ หมายเลข IP ของเครื่อง Server เช่น IP ของ UC ได้แก่ 202.28.18.229  
 พอร์ต คือ ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกัน เช่น พอร์ตของ UC ได้แก่ 1111  
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ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 ชื่อฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเครื่อง Server เช่น ชื่อฐานข้อมูลของ UC  
ได้แก่ default  

 ชื่อผู้ใช ้คือ ชื่อของผู้ใช้  
 รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านของผู้ใช้  
 Time out คือระยะเวลาในการสืบค้น เช่น ใช้ระยะเวลาในการสืบค้น Z39.50 ไม่เกิน 15  

วินาที  

 

-  คุณสมบัติการสืบค้น คือการก าหนด Field ที่จะใช้และรหัสที่ จะใช้ เช่น Title = 4 เป็นต้น 
 การเพ่ิม Attribute Z39.50 สามารถกระท าได้โดยการ คลิกปุ่มสร้าง ระบบจะแสดงหน้าจอ 

การเพ่ิมดังภาพท่ี 1.85  
 

        
                               

ภาพที่  1.85 ภาพแสดงหน้าเพ่ิม Attribute Z39.50 
 

  

 การแก้ไข Attribute Z39.50 สามารถกระท าได้โดยการ คลิกปุ่มแก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอ 
การแก้ไขดังภาพท่ี 1.86  

 

                               
  

ภาพที่ 1.86 ภาพแสดงหน้าการแก้ไข Attribute Z39.50 
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 การลบ Attribute Z39.50 สามารถกระท าได้โดยการ เลือกปุ่มลบ ระบบจะแสดงหน้าจอการ 
ยืนยันการลบดังภาพที่ 1.87  
 

                                                             
ภาพที่ 1.87 ภาพแสดงหน้าจอการยืนยันการลบ Attribute Z39.50   

 
คลิกปุ่ม “Yes” เมื่อต้องการยืนยันการลบ Attribute Z39.50หรือคลิกปุ่ม “No” เมื่อต้องการ 

ยกเลิกการลบ Attribute Z39.50 

  
 

1.3.3.3 การแก้ไขข้อมูล Z39.50 Server สามารถกระท าได้โดยเลือก Server ที่ต้องการแก้ไขจากนั้น
คลิกปุ่มแก้ไข จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอหน้าแก้ไขข้อมูล Z39.50 Server ดังภาพที่ 1.88  
  

 
 

ภาพที่ 1.88 ภาพแสดงหน้าแก้ไขข้อมูล Z39.50 Server 
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1.3.3.4 การลบข้อมูล Z39.50 Server สามารถกระท าได้โดยเลือก Server ที่ต้องการลบ 
จากนัน้คลิกปุ่มลบจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการยืนยันการลบ ดังภาพที่ 1.89 

 

  
 

                        ภาพที่ 1.89 ภาพแสดงหน้าจอการยืนยันการลบ Z39.50 Server  
 
  

คลิกปุ่ม “Yes” เมื่อต้องการยืนยันการลบ Z39.50 Server หรือคลิกปุ่ม “No” เมื่อต้องการยกเลิก
การลบ Z39.50Server  

 
1.3.4 การสืบค้นระเบียนบรรณานุกรมผ่านโปรโตตอล Z39.50 เมื่อมีการตั้งค่า Z39.50 Server เรียบร้อยแล้ว 

บรรณารักษ์สามารถสืบค้นระเบียนบรรณานุกรมผ่านเมนู Z39.50 Client ได้ โดยมีข้ันตอนการท างานดังนี้  
1.3.4.1 เลือกเมนู “Z39.50 Client” ดังภาพที่ 1.90 

 

 
 

                               ภาพที่ 1.90 ภาพแสดงการเรียกใช้เมนู Z39.50 Client  
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   1.3.4.2 ผลจากการเลือกเมนู “Z39.50 Client” ดังภาพที่ 1.91 
 

 
 

ภาพที่ 1.91 ภาพแสดงหน้าจอ Z39.50 Client 
 

  

จากภาพที่ 1.91 สามารถแบ่งองค์ประกอบหน้าจอได้ 3 ส่วนดังนี้  
 

    ส่วนที่ 1 ส่วนในการสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วย  
- รายการค าค้น บรรณารักษ์สามารถเลือกประเภทของค าค้น ได้จากชื่อเรื่อง,  

ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง หมายเลข ISBN/ISSN และค าส าคัญ  
- ช่องส าหรับกรอกค าค้น  

ส่วนที่ 2 ปุ่มที่ใช้ในการสืบค้นมีอยู่ 2 ปุ่มคือ  
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    ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงรายการผลการสืบค้น  
  

  1.3.4.3 คลิกปุ่ม “เลือกฐานข้อมูล Z” จะได้หน้าจอเลือกฐานข้อมูล ดังภาพที่ 1.92 
 

    
 

ภาพที่ 1.92 ภาพแสดงหน้าจอเลือกฐานข้อมูล Z39.50 
 

  

1.3.4.4 เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างโดยการเลือกฐานข้อมูล “Thai Union 
Catalog” แล้วคลิกปุ่มตกลงจะกลับมาที่หน้าจอ Z39.50 Client ดังภาพที่ 1.93  

 

 
ภาพที่ 1.93 เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 
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1.3.4.5 เลือกประเภทค าค้น แล้วกรอกค าค้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง สืบค้นจากชื่อเรื่อง โดยใช้ค าค้น 
“Ecommerce” จากนั้นคลิกปุ่ม “สืบค้น”  

 
1.3.4.6 ผลจากการคลิกปุ่มสืบค้นจะได้หน้าจอแสดงสถานการณ์ สืบค้นดังภาพที่ 1.94 
 

    
 

                              ภาพที่ 1.94 ภาพแสดงสถานะการสืบค้น Z39.50  

 
  

เมื่อระบบด าเนินการสืบค้นเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มปิดจะกลับสู่หน้าจอแสดงผลการสืบค้น ดังภาพที่ 1.95 
 

  
                      

ภาพที่ 1.95 ภาพแสดงหน้าจอแสดงผลการสืบค้น Z39.50 
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1.3.4.7  จากภาพที่ 1.66 เรียกแสดงระเบียนบรรณานุกรมโดยดับเบิ้ลคลิกรายการที่ต้องการจะได้
หน้าจอ Worksheet ของระเบียนดังภาพที่ 1.96 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.96 ภาพแสดงหน้าจอระเบียน Worksheet ที่สืบค้นจาก Z39.50 
 
 

1.4 การเปลี่ยนคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บทรัพยากร  
        กรณีท่ีมีการเปลี่ยนคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บทรัพยากร บรรณารักษ์สามารถเปลี่ยนคอลเล็กชั่นและ
สถานที่จัดเก็บทรัพยากร โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้  
 
  1.4.1 เรียกใช้เมนู “เปลี่ยนคอลเล็กชั่น” ดังภาพที่ 1.97 
 

 
  

ภาพที่ 1.97 ภาพแสดงการเข้าสู่เมนูเปลี่ยนคอลเล็กชั่น 
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1.4.2 ผลจากการเลือกเมนู “เปลี่ยนคอลเล็กชั่น” จะได้หน้าจอเปลี่ยนคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บ
ทรัพยากร ดังภาพที่ 1.98  

 

 
 

ภาพที่ 1.98 ภาพแสดงการเข้าสู่เมนูเปลี่ยนคอลเล็กชั่น 
 
 

จากภาพที่ 1.98 สามารถแบ่งองค์ประกอบหน้าจอได้ 7 ส่วน  
 
ส่วนที่ 1 ส่วนเพิ่มรหัสบาร์โค้ด โดยมีปุ่ม 1 ปุ่ม คือ  
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    ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงข้อมูลบาร์โค้ดท่ีเพ่ิม โดยมีเมนูย่อย 4 เมนู คือ 
 
 

 
 

   ส่วนที่ 3  ส่วนรายละเอียดของคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บ  
   
 
 

1.4.3 กรอกรหัสบาร์โค้ดที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกปุ่มเพ่ิม ดังภาพที่ 1.99 
 
 

    
 

ภาพที่ 1.99 ภาพแสดงการกรอกรหัสบาร์โค้ด 
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 1.4.4 เลือกคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บที่ต้องการเปลี่ยน ดังภาพที่ 1.100 
 

       
 
 

ภาพที่ 1.100 ภาพแสดงการเลือกคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บท่ีต้องการเปลี่ยน 
 
 

   

1.4.5 เมื่อเลือกคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” 
จากนั้นระบบจะแสดง หน้าจอการยืนยันการเปลี่ยนคอลเล็กชั่นและสถานทีจ่ัดเก็บ ดังภาพที่ 1.101 
 

       
 

ภาพที่ 1.101 ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการเปลี่ยนคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บ 
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1.4.6 ตรวจสอบรายการบาร์โค้ดท่ีท าการเปลี่ยนคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บ โดยท า 
การสืบค้นบาร์โค้ดท่ีท าการเปลี่ยนคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บมาตรวจสอบ ดังภาพที่ 1.102 
 

  

 
ภาพที่ 1.102 ภาพแสดงการสืบค้นบาร์โค้ดที่ท าการเปลี่ยนคอลเล็กชั่นและสถานที่จัดเก็บเพ่ือท าการตรวจสอบ  
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1.5  การผนวกระเบียนบรรณานุกรม   
งานผนวกระเบียนบรรณานุกรมที่พบว่าซ้ ากันในฐานข้อมูลบรรณารักษ์สามารถผนวกระเบียน 

บรรณานุกรม โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้  
 
1.5.1 เรียกใช้เมนู “ผนวกระเบียนบรรณานุกรม” ดังภาพที่ 1.103 
 

  

 
ภาพที่ 1.103 ภาพแสดงการเข้าสู่เมนูผนวกระเบียนบรรณานุกรม 

 
  

1.5.2 ผลจากการเลือกเมนู “ผนวกระเบียนบรรณานุกรม” จะได้หน้าจอผนวกระเบียนบรรณานุกรม 
ดังภาพที่ 1.104 
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ภาพที่ 1.104 ภาพแสดงหน้าจอผนวกระเบียนบรรณานุกรม             
   

 

จากภาพที่ 1.104 สามารถแบ่งองค์ประกอบหน้าจอได้ 7 ส่วนดังนี้  
     ส่วนที่ 1 ส่วนก าหนดหมายเลขระเบียนบรรณานุกรมหลัก  
     ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมหลัก  
     ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงรายการทรัพยากรของระเบียนบรรณานุกรมหลัก  
     ส่วนที่ 4 ส่วนก าหนดหมายเลขระเบียนบรรณานุกรมที่จะผนวก  
     ส่วนที่ 5 ส่วนแสดงข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมที่จะผนวก  
     ส่วนที ่6 ส่วนแสดงรายการทรัพยากรของระเบียนบรรณานุกรมท่ีจะผนวก  
     ส่วนที่ 7 ปุ่มที่ใช้ในการผนวกระเบียน มี 2 ปุ่มคือ 
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1.5.3 กรอกหมายเลขระเบียนบรรณานุกรมหลักลงในส่วนก าหนดหมายเลขระเบียนบรรณานุกรมหลัก
แล้วคลิกปุ่มแสดงระเบียน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.105  
  
 

  
 

ภาพที่ 1.105 ภาพแสดงข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมหลัก 

 
 
  
 

1.5.4 กรอกหมายเลขระเบียนบรรณานุกรมที่จะผนวกลงในส่วนก าหนดหมายเลขระเบียน
บรรณานุกรมที่จะผนวกแล้วคลิกปุ่มแสดงระเบียน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.106 

 



76 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

 
 

ภาพที่ 1.106 ภาพแสดงข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมที่จะผนวก 
 
  
 

1.5.5 ตรวจสอบข้อมูลของทั้งระเบียนหลักและระเบียนที่ต้องการจะผนวก  
1.5.6 คลิกปุ่ม “ผนวก” เพ่ือผนวกระเบียน  
1.5.7 คลิกปุ่ม “ปิด” เพ่ือปิดหน้าจอผนวกระเบียน 

 
 
1.6 การลงรายการทรัพยากร (Attach Item Record)   
 

        ทุกเป็นการระบุระเบียนบรรณานุกรมให้เป็นระเบียนทรัพยากร ซึ่งในที่นี้หมายถึงทรัพยากร
สารสนเทศประเภทที่มีอยู่ในห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางกายภาพของทรัพยากร และข้อมูลสถานะของ
ทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กับระบบยืมคืน บรรณารักษ์สามารถจัดการรายการทรัพยากรโดยใช้หน้าจอแสดงรายการ
ทรัพยากรดังภาพ ที่ 1.107 
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 บรรณารักษ์สามารถเข้าสู่หน้าจอนี้ได้ 2 วิธี คือ  
 

1.6.1 หน้าจอ Worksheet โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิม”รายการทรัพยากรบนแถบเครื่องมือแล้วจะได้ 
หน้าจอแสดงรายการทรัพยากรดังภาพที่ 1.107  
 

1.6.2 หน้าจอสืบค้นรายการบรรณานุกรม โดยเลือกรายการที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม “รายการ 
ทรัพยากร” บนแถบเครื่องมือแล้วจะได้หน้าจอแสดงรายการทรัพยากร ดังภาพที่ 1.107 
 

 
 

 
ภาพที่ 1.107 ภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการทรัพยากร 

 
 

จากภาพที่ 1.107 รายละเอียดของหน้าจอประกอบด้วย  
 

ส่วนที่ 1 ส่วนแสดงข้อมูลบรรณานุกรม ได้แก่  
1. ชื่อผู้แต่ง  
2. ชื่อเรื่อง  
3. เลขเรียกทรัพยากร  

ส่วนที่ 2 ส่วนของหน้าจอย่อยมี 2 หน้าจอ ได้แก่  
1. หน้าจอแสดงรายการทรัพยากรทั้งหมด  
2. หน้าจอแสดงระเบียน MARC  
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ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงรายการทรัพยากร เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของทรัพยากร โดย 
แบ่งย่อย เป็น 2 หน้าจอเช่นเดียวกัน ได้แก่  
 

1. หน้าจอแสดงรายการทรัพยากรทั้งหมด จะแสดงรายละเอียดของทรัพยากร  
โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แหล่งจัดเก็บ รหัสบาร์โค้ด สถานะ เล่มที่ ฉบับที่  
 

2. หน้าจอแสดงระเบียน MARC จะแสดงรายละเอียดของทรัพยากร โดยเป็น 
รายละเอียดของระเบียน MARC พร้อมทั้งยังสามารถแก้ไขระเบียน MARC ได้ด้วย  
 
 

ส่วนที่ 4 ปุ่มที่ใช้ในการจัดการรายการทรัพยากรมี 5 ปุ่ม ได้แก่  
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1.6.3 การเพ่ิมรายการทรัพยากรใหม ่มีขั้นตอนดังนี้  
 

1.6.3.1 จากหน้าจอแสดงรายการทรัพยากร ดังภาพที่ 1.107 ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิม” จะได้ 
หน้าจอระเบียนทรัพยากรดังภาพ 1.108 
 

 
 

 

ภาพที่ 1.108 ภาพแสดงหน้าจอระเบียนทรัพยากร 
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จากภาพที่ 1.108 รายละเอียดของหน้าจอประกอบด้วย  
 

ส่วนที่ 1 ส่วนแสดงรายละเอียดทรัพยากร เป็นส่วนแสดงข้อมูลซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ได้แก่  
 

 
 

  

ส่วนที่ 2 ส่วนของหน้าจอย่อยมี 2 หน้าจอ คือ  
- หน้าจอแสดงข้อมูลทรัพยากร   
- หน้าจอบันทึก/หมายเหตุ  
 

ส่วนที่ 3 ส่วนในการลงรายละเอียดข้อมูล ได้แก่  
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ส่วนที่ 4 ส่วนที่ใช้ในการก าหนดจ านวนวันที่ให้ยืม บรรณารักษ์สามารถเลือกก าหนดได้ 2 แบบคือ  
 

- ก าหนดจ านวนวันที่ให้ยืมโดยยึดตามนโยบายยืมคืน  
- ก าหนดจ านวนวันที่ให้ยืมเป็นรายเล่ม  

 
ส่วนที่ 5 ส่วนแสดงข้อมูลการยืมของทรัพยากร เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ได้แก่ 
 

 
 

  

    ส่วนที่ 6 ปุ่มที่ใช้ในการจัดการการลงทะเบียน มี 2 ปุ่ม คือ  
 

 
 

ผลจากการคลิกปุ่ม “ตกลง” โดยที่ไม่ได้ป้อนรหัสบาร์โค้ดทรัพยากรจะได้หน้าจอแจ้งเตือนดังภาพที่ 
1.109 แต่ถ้าหากป้อนรหัสบาร์โค้ดแล้วจะกลับสู่หน้าจอแสดงรายการทรัพยากรดังภาพที่ 1.107 

 

 
 

  

ภาพที่ 1.109 ภาพแสดงหน้าจอแจ้งเตือนให้กรอกบาร์โค้ด 
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1.6.4 การเพ่ิมฉบับซ้ า มีข้ันตอนการท างานดังนี้  
 

1.6.4.1 จากหน้าจอแสดงรายการทรัพยากรดังภาพที่ 1.107 ให้เลือกรายการทรัพยากร 
ที่ต้องการเพ่ิมฉบับซ้ า  

1.6.4.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมฉบับ” จะได้หน้าจอกรอกรหัสบาร์โค้ด ดังภาพที่ 1.110  
 

   

 
  
 

ภาพที่ 1.110 ภาพแสดงหน้าจอกรอกรหัสบาร์โค้ด 
 

  

1.6.4.3 กรอกรหัสบาร์โค้ด  
1.6.4.4 คลิกปุ่ม “OK” แล้วจะกลับสู่หน้าจอแสดงรายการทรัพยากรดังภาพที่ 1.107  
 

  1.6.5 การแก้ไขรายการทรัพยากร มีข้ันตอนการท างานดังนี้  
1.6.5.1 จากหน้าจอแสดงรายการทรัพยากรดังภาพท่ี 1.107 ให้เลือกรายการทรัพยากร 

ที่ต้องการแก้ไข  
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1.6.5.2 คลิกปุ่ม “แก้ไข” หรือดับเบิ้ลคลิกรายการทรัพยากรที่เลือก จะได้หน้าจอแก้ไข 
ข้อมูลทรัพยากร ดังภาพที่ 1.111  
 

  
 

ภาพที่ 1.111 ภาพแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลทรัพยากร 
 

  

1.6.5.3 ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ  
1.6.5.4 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” เพ่ือปรับปรุงข้อมูลที่แก้ไขแล้วจะกลับ   

สู่หน้าจอแสดงรายการทรัพยากรดังภาพท่ี 1.107  
 

1.6.6 การลบรายการทรัพยากร มีข้ันตอนการท างานดังนี้  
1.6.6.1 เลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการลบ  
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1.6.6.2 ยืนยันการลบรายการทรัพยากร ดังภาพที่ 1.112  
 

 
 

ภาพที่ 1.112 ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการลบรายการทรัพยากร 
 

  

1.6.6.3 คลิกปุ่ม “Yes” เพ่ือยืนยันการลบ แต่ถ้าหากไม่ต้องการลบให้คลิกปุ่ม “No” แล้วจะ
กลับสู่หน้าจอแสดงรายการทรัพยากร ดังภาพที่ 1.107  
 
 
1.7 การจัดพิมพ์ลาเบล   

การจัดพิมพ์ลาเบล (Print spine ลาเบล) การจัดพิมพ์ Spine ลาเบล คือการสั่งพิมพ์เลขเรียก  
(Call Number) ของรายการทรัพยากรทีละหลายๆลาเบลลงบนสติ๊กเกอร์ เพ่ือน าไปติดสันหนังสือ ซึ่งระบบ 
WALAI AutoLib ออกแบบให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถปรับแต่งขนาดอักษรเว้นวรรค หรือขึ้นบรรทัดใหม่ได้ 
บรรณารักษ์สามารถจัดพิมพ์ลาเบลที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละวันได้ตาม ขั้นตอนดังนี้     
 

1.7.2 เข้าสู่เมนูโดยคลิกที่เมนู “จัดพิมพ์ลาเบล” ดังภาพที่ 1.7.2  
 

 
 

ภาพที่ 1.113 ภาพแสดงการเรียกใช้เมนูจัดพิมพ์ลาเบล 
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1.7.2 ผลจากการเข้าสู่เมนู จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.114 
 

  
 

ภาพที่ 1.114 ภาพแสดงหน้าจอจัดพิมพ์ลาเบล 
 
 

 
 
 

จากภาพที่ 1.114 สามารถแบ่งส่วนประกอบของหน้าจอได้ 4 ส่วนดังนี้  
 

ส่วนที่ 1 แถบเครื่องมือในการท างาน ประกอบด้วยปุ่มที่ใช้แทนลักษณะการท างานดังนี้  
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เมื่อคลิกแถบเครื่องมือ “การตั้งค่า” จากหน้าจอจัดพิมพ์ลาเบล ดังภาพที่ 1.114 จะปรากฏหน้าจอ การตั้ง
ค่าลาเบล โดยบรรณารักษ์สามารถที่จะก าหนดค่าต่างๆของลาเบล ได้ตามรูปแบบของลาเบลที่ใช้อยู่ ในห้องสมุดนั้นๆ
ตามลักษณะการใช้งานจริง ดังภาพที่ 1.115 
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ภาพที่ 1.115 ภาพแสดงหน้าจอการตั้งค่าของลาเบล 
 

  

ส่วนที ่2 ส่วนที่ใช้ในการเพ่ิมลาเบล การเพิ่มลาเบล สามารถท าได้โดยพิมพ์รหัสบาร์โค้ดของทรัพยากร
ที่ต้องการเพิ่มลาเบล ลงในช่องระบุรหัสบาร์โค้ดแล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิม”   

ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงรายการลาเบล เป็นส่วนที่แสดงรายการของเลขเรียกหนังสือที่มีอยู่ในระบบแสดง
ให้ผู้ใช้เห็น โดยตรงส่วนนี้ผู้ใช้ และสามารถเลือกเลขเรียกหนังสือมาวางยังลาเบล ได้ทันที  

ส่วนที่ 4 ส่วนที่ใช้ในการจัดลาเบล ก่อนพิมพ์เป็นรูปแบบของลาเบล ที่ผู้ใช้สามารถที่จะจัดรูปแบบขอลา
เบลได้เองก่อนที่จะท าการพิมพ์ออกมา  

 
  1.7.3 การเพ่ิมและลบลาเบล มีข้ันตอนดังนี้  
 

1.7.3.1 การเพ่ิม ลาเบล สามารถท าไดโ้ดยพิมพ์รหัสบาร์โค้ดของทรัพยากรที่ต้องการ 
เพ่ิมลาเบลลงในช่องระบุรหัสบาร์โค้ดแล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิม”   

1.7.3.2 การลบ ลาเบล สามารถท าไดโ้ดยเลือก ลาเบลที่ต้องการลบจากรายการแล้วคลิก 
ปุ่ม ” ลาเบล” บนแถบเครื่องมือจะได้หน้าจอยืนยันการลบดังภาพที่ 1.116 
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ภาพที่ 1.116 ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการลบลาเบล 
 

จากภาพที่ 1.116 คลิกปุ่ม “Yes” เพ่ือยืนยันการลบ หากไม่ต้องการลบให้คลิกปุ่ม “No”  
 

  

1.7.4 การแก้ไขลาเบล มีข้ันตอนการท างานดังนี้  
 

1.7.4.1 เพ่ิมป้ายระเบียนเข้าสู่ส่วนจัดลาเบล โดยเลือกรายการที่ต้องการแล้วลากไปวางใน
ส่วนจัดลาเบล ก่อนพิมพ์ดังภาพที่ 1.117 

 

 
 

ภาพที่ 1.117 ภาพแสดงการเพ่ิมลาเบล 
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1.7.4.2 ท าการจัดรูปแบบของลาเบลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และตรงกับความ 
ต้องการของผู้ใช้เอง โดยสามารถปรับแต่งขนาดตัวอักษร Font ตัวเอียง หนา การจัดวางต าแหน่ง รวมไปถึง
การเลือกใช้รูปแบบที่จัดให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด สั่งพิมพ์ป้ายระเบียนโดยคลิกปุ่ม “Print” บนแถบ
เครื่องมือ  
  
 
1.8  การออกรายงาน   
       สามารถท าได้โดยเลือกเมนู “รายงาน” แล้วเลือกเมนูย่อย “รายงานการจัดท ารายการ” ดังภาพที่ 
1.118 
 

 
 

ภาพที่ 1.118 แสดงการเรียกใช้เมนูรายงานการจัดท ารายการ 
 
 

ผลจากการเลือกเมนู “รายงานการจัดท ารายการ” จะได้หน้าจอรายงานการจัดท ารายการ  ดังภาพที่ 1.119 
  

 
 

                                                                      

ภาพที่ 1.119 ภาพแสดงหน้าจอรายงานการจัดท ารายการ 
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จากภาพท่ี 1.119 สามารถแบ่งองค์ประกอบของหน้าจอได้ 3 ส่วนดังนี้  
 

ส่วนที่ 1 ส่วนในการระบุเงื่อนไขในการออกรายงาน  
ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงรายชื่อรายงาน ประกอบด้วย 12 รายงานคือ  

- รายงานทรัพยากรทั้งหมดแยกตามคอลเล็คชั่น  
- รายงานรายละเอียดของระเบียนบรรณานุกรม  
- รายงานรายละเอียดของระเบียนทรัพยากร  
- รายงานหัวเรื่องท่ีมีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมในแต่ละวัน  
- รายงานชื่อทรัพยากรใหม่  
- รายงานสถิติการท ารายการทรัพยากร  
- รายงานสถิติการท ารายการบรรณานุกรม  
- รายงานการท ารายการทรัพยากร  
- รายงานการท ารายการบรรณานุกรม  
- รายงานรายละเอียดส าหรับการจัดท าสันหนังสือ  
- รายงานรายการหนังสือส่งซ่อม  
- รายงานสถิติงานจัดท ารายการแยกตามชื่อพนักงาน  

ส่วนที่ 3 ปุ่มแสดงรายงาน  
 
 
การออกรายงานประเภทต่างๆ สามารถท าได้ตามล าดับดังนี้  
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1.8.1 การออกรายงานทรัพยากรทั้งหมดแยกตามคอลเล็คชั่น สามารถออกรายงานได้โดยไม่ต้องท า
การระบุเงื่อนไขใดๆ จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.120   
 

  
  

ภาพที่ 1.120 ภาพแสดงแสดงรายงานทรัพยากรทั้งหมดแยกตามคอลเล็คชั่น 
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1.8.2 รายงานรายละเอียดของระเบียนบรรณานุกรม สามารถออกรายงานได้โดยระบุช่วงหมายเลข
บรรณานุกรม จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.121 
 
 

 
ภาพที่ 1.121 ภาพแสดงรายงานรายงานรายละเอียดของระเบียนบรรณานุกรม 
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1.8.3 รายงานรายละเอียดของระเบียนทรัพยากร สามารถออกรายงานได้โดยระบุช่วงเลขเรียก
ทรัพยากร หรือระบุช่วงวันที่สร้างระเบียนทรัพยากร จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน 

 
1.8.4 รายงานหัวเรื่องท่ีมีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมในแต่ละวัน สามารถออกรายงานได้โดยไม่ต้อง 

ท าการระบุเงื่อนไขใดๆ จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน 
 

หมายเหตุ : ข้อ 1.8.3 -1.8.4 ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมไม่สามารถเรียกรายการแสดงผลได้ 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.8.5 รายงานชื่อทรัพยากรใหม่ สามารถออกรายงานได้โดยระบุหมายเลขบรรณานุกรมเริ่มต้น  
หรือระบุวันที่สร้างระเบียน จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน จะได้ หน้าจอดังภาพที่ 1.124 
 
 

 
 

  

ภาพที่ 1.124 ภาพแสดงรายงานรายชื่อทรัพยากรใหม่ 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.8.6 รายงานสถิติการท ารายการทรัพยากร สามารถออกรายงานได้โดยระบุวันที่เริ่มต้น  
และวันที่สิ้นสุด จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงานจะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.125 

 
 

  

ภาพที่ 1.125 ภาพแสดงรายงานสถิติการท ารายการทรัพยากร 
 

  

รายงานสถิติการท ารายการทรัพยากร เป็นรายงานการสรุปจ านวนงานโดยแยกตามประเภทของงาน 
ซึ่งในรายงานจะใช้เป็นค าย่อ สามารถอธิบายได้ดังนี้  

 
 
- Cr = Create       - Mod = Modify 
- Del = Delete      - Mer = Merge 
- Ed = Edit       - Ch = Check in 
- C = Cancel       - U = Undo 
- B = Bib Record     - A = Authority Record 
- I = Item Record     - H = Holding Record 
- J = Journal Index Record   - CC = Cancel Claim 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.8.7 รายงานสถิติการท ารายการบรรณานุกรม สามารถออกรายงานได้โดยระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด 
จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.126 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1.126 แสดงรายงานสถิติการท ารายการบรรณานุกรม 

 
  

รายงานสถิติท ารายการบรรณานุกรม เป็นรายงานการสรุปจ านวนงานโดยแยกตามประเภทของงาน 
ซึ่งในรายงานจะใช้เป็นค าย่อ สามารถอธิบายได้ดังนี้  

 
- Cr = Create       - Mod = Modify  
- Del = Delete      - Mer = Merge   
- Ed = Edit       - Ch = Check in  
- C = Cancel       - U = Undo  
- B = Bib Record     - A = Authority Record  
- I = Item Record     - H = Holding Record  
- J = Journal Index Record   - CC = Cancel Claim 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.8.8 รายงานการท ารายการทรัพยากร สามารถออกรายงานได้โดยระบุวันที่เริ่มต้นและ  
วันที่สิ้นสุด จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.127 
 
 

 
 

  

ภาพที่ 1.127 ภาพแสดงรายงานการท ารายการทรัพยากร 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

  1.8.9 รายงานการท ารายการบรรณานุกรม สามารถออกรายงานได้โดยระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด 
จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.128 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 1.128 ภาพแสดงรายงานการท ารายการบรรณานุกรม 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.8.10 รายงานรายละเอียดส าหรับการจัดท าสันหนังสือ สามารถออกรายงานได้โดยไม่ต้องท า 
การระบุเงื่อนไขใดๆ จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.129   
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1.129 ภาพแสดงรายงานรายละเอียดส าหรับการจัดท าสันหนังสือ 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 

1.8.11 รายงานการหนังสือส่งซ่อม สามารถออกรายงานได้โดยไม่ต้องท าการระบุเงื่อนไขใดๆ  จากนั้น
คลิกปุ่มแสดงรายงาน  
  
 

หมายเหตุ : ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมไม่มีรายงานรายการหนังสือส่งซ่อม 
 

 
1.8.12 รายงานสถิติงานจัดท ารายการแยกตามชื่อพนักงาน สามารถออกรายงานได้โดยโดยระบุ 

ชื่อผู้ใช้และวันที่จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายงาน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.131 
 
 

 
 

   

                          ภาพที่ 1.131 ภาพแสดงรายงานสถิติงานจัดท ารายการแยกตามชื่อพนักงาน 


