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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

กร มสอบสวนค ดี พิ เ ศษ  ร วมกั บ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(สบส.) บุกคน 12 จุด เครือขายบริษัท 
ผูนําเขาและจําหนายสินคาเสริมความงาม
จากตางประเทศมูลคากวา 80 ลานบาท 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทยธเรศ กรัษนัยรวิวงค เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา พรอมดวย นายแพทยสุรโชค ตางวิวัฒน  เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา รวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นําโดย ทันตแพทยอาคม ประดิษฐสุวรรณ 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ นําโดย พันตํารวจเอก ไพสิฐ วงศเมือง อธิบด ี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมณฑล แกวเกา รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตํารวจตรี จตุพล บงกชมาศ 
ผู อํานวยการกองปฏิบัติการพิเศษ พันตํารวจโท พเยาว ทองเสน ผู อํานวยการกองคดีทรัพยสินทางปญญา  
และพันตํารวจโท นิรุติ พัฒนรัฐ รองผูอํานวยการกองคดีทรัพยสินทางปญญา รวมกันแถลงขาวผลการบุกทลายเครือขายบริษัท
ผูนําเขาและจําหนายสินคาเสริมความงามจากตางประเทศท่ีละเมิดทรัพยสินทางปญญา จํานวน 12 จุด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
กรณีดังกลาวสืบเนื่องจากกองคดีทรัพยสินทางปญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดสืบสวนทราบวามีขบวนการลักลอบ
นําเขามาในราชอาณาจักรและจําหนายสินคาเสริมความงาม เชน โบท็อกซ ฟลเลอร ซ่ึงเปนผลิตภัณฑยาท่ีละเมิด
เครื่องหมายการคาท้ังปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการคาของบุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวแลวในราชอาณาจักร 
และผลิตภัณฑท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยาจาก อย. จําหนายใหกับลูกคาหลายกลุมดวยกัน ไดแก กลุมลูกคาท่ีเปนคลินิก
เสริมความงามของขบวนการและคลินิกเสริมความงามอ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกลุมลูกคารายยอยท่ีซ้ือยาไปใชเอง 
และกลุมลูกคาท่ีนํายาไปรับจางฉีดใหกับบุคคลอ่ืนท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยขบวนการดังกลาว 
ไดกระจายสินคาทางไปรษณียเอกชนหรือฝากสงใหกับรถจักรยานยนตรับจางสงของเพ่ือนําสงสินคาไปสงใหกับลูกคา
อีกตอหนึ่ง สวนลูกคาท่ีอยูตางจังหวัดจะฝากสงตอใหกับรถตูโดยสารประจําทางหรือรถทัวรประจําทางตามสถานีขนสง
แลวแตกรณี และยังมีเครือขายท่ีเปนลูกคารับสินคามาจําหนายใหกับลูกคาผานอินสตาแกรม (IG) แอพพลิเคชั่นไลน 
โดยเชาหองพักในอาคารเปนสถานท่ีเก็บสินคาและสงสินคาประเภทยาฉีดโบท็อกซ ยาฉีดกลูตาไธโอน ยาฉีดสเต็มเซลล 
ยาฉีดรกแกะ ยาฉีดลดไขมัน และยาเสริมความงามประเภทอ่ืน เปนตน โดยนําสินคาไปกระจายเก็บซุกซอนในสถานท่ีตางๆ 
หลายจุดท่ัวกรุงเทพมหานคร เม่ือการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไดแนชัดซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวเปนการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาท่ีมีลักษณะการกระทําความผิดเปนแหลงจําหนายและเปนสถานท่ีเก็บสินคาท่ีไดนําเขามาในราชอาณาจักร
อันมีมูลคาสูงตามทองตลาด อันเปนอํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีจะดําเนินคดี อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงไดอนุมัติ
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ใหสอบสวนกรณีนี้เปนคดีพิเศษท่ี 30/2562 ตอมาในวันท่ี  12 มิถุนายน 2562 จึงไดบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของ พรอมสนธิกําลังจัดชุดปฏิบัติการรวมกัน 12 ชุด เขาปฏิบัติการตรวจคนตามหมายคนของศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ท้ังนี้ไดมีตัวแทนจากผูเสียหายเขารวมปฏิบัติการตรวจคน 
เพ่ือชี้ยืนยันเครื่องหมายสินคาดวย  ผลการตรวจคนท้ัง 12 จุด พบของกลางเปนยาละเมิดเครื่องหมายการคา  
ยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา และผลิตภัณฑเสริมความงาม จํานวนกวา 400,000 ชิ้น มีมูลคาของกลางประมาณ 
80 ลานบาท และการกระทําความผิดในคดีนี้ เปนความผิดท่ีเก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบับ ประกอบดวย 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 
และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 การปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา นับเปนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลและของกรมสอบสวนคดีพิเศษซ่ึงไดใหความสําคัญมาโดยตลอดโดยเฉพาะในการบูรณาการและสนธิกําลัง
รวมกันตรวจคนในครั้งนี้ไดตรวจยึดสินคาท่ีเปนยาและผลิตภัณฑเสริมความงามจํานวนมาก ซ่ึงสินคาดังกลาว 
มีผลกระทบตอสุขภาพและอนามัยของผูบริโภคโดยตรง  นอกจากนี้ยังสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เพราะอาจสงผลกระทบตอการตัดสิทธิพิเศษทางการคาทําใหสินคาไทยบางรายการไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
เนื่องจากประเทศไทยไดรับการจัดอันดับตามมาตรา 301 พิเศษ ของประเทศสหรัฐอเมริกาใหอยูในระดับ Watch List (WL) 
ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษมุงหวังจะใหประเทศไทยหลุดพนจากทุกบัญชีท่ีถูกจับตามองของตางประเทศและในการ
ดําเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็พรอมท่ีจะดําเนินการกับผูกระทําความผิด โดยใชกฎหมายทุกประเภทกับ
ผูกระทําความผิด รวมถึงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกดวย  

ประโยชนท่ีไดรับ   
พฤติกรรมดังกลาวเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาท่ีมีลักษณะการกระทําความผิดเปนแหลงจําหนาย 

และเปนสถานท่ีเก็บสินคาท่ีไดนําเขามาในราชอาณาจักรอันมีมูลคาสูงตามทองตลาด ซ่ึงการตรวจคนในครั้งนี้ไดตรวจยึดสินคา 
ท่ีเปนยาและผลิตภัณฑเสริมความงามจํานวนมาก ซ่ึงสินคาดังกลาวมีผลกระทบตอสุขภาพและอนามัยของผูบริโภคโดยตรง  
นอกจากนี้ยังสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะอาจสงผลกระทบตอการตัดสิทธิพิเศษทางการคาทําใหสินคาไทย
บางรายการไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
เพ่ิมประสิทธิภาพสืบสวนสอบสวน  
การกระทําความผิดและการแสวงหา
ขอเท็จจริง    

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดและการแสวงหาขอเท็จจริง 
เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการแสวงหาขอเท็จจริง 
ใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมใหสามารถแสวงหาขอเท็จจริง 
จัดทํารายงานความเห็นไดรวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง โดยมีนางสาวมยุรี จําจรัส ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนยุติธรรม 
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางสํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน ๖๘ คน เขารวม 
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กลาวใจความสําคัญตอนหนึ่งวา ปจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมท่ีเก่ียวของไดกําหนดการใหความชวยเหลือประชาชน
ในการดําเนินคดี การขอปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบ 
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจะตองสอบปากคํา ลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบความประพฤติ
ความเหมาะสมและจําเปนเพ่ือประโยชนในการพิจารณาใหความชวยเหลือกอนเสนอรายงานความเห็นใหคณะอนุกรรมการ  
ใหความชวยเหลือท่ีเก่ียวของไดใชอํานาจการพิจารณาใหความชวยเหลือตามวัตถุประสงคของกองทุนยุติธรรม 
อีกท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนและการดําเนินงานใหมีความรวดเร็ว ถูกตองมากยิ่งข้ึน  

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการแสวงหาขอเท็จจริง

ใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมใหสามารถแสวงหาขอเท็จจริง 
จัดทํารายงานความเห็นไดรวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
รวมกับหนวยงานภาคีจัดการประชุม
ระหวางประเทศ เรื่องการดําเนินธุรกิจ
ท่ีมีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ (UN Conference Center)  
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายพงศธร สัจจชลพันธ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
กลาวเปดการประชุมระหวางประเทศ เรื่องการดําเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษชน (Responsible 
Business and Human Rights Forum) ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภายใตกิจกรรม 
Bangkok Business and Human Rights Week สําหรับการจัดประชุมดังกลาว กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ รวมกับกระทรวงการตางประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศและกรมองคกรระหวางประเทศ 
องคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) คณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก 
แหงสหประชาชาติ และองคการแรงงานระหวางประเทศ รวมกันจัดข้ึนเพ่ือกระตุนใหทุกภาคสวนตื่นตัวในการสงเสริม
ใหภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีการอภิปรายในประเด็นท่ีสําคัญ อาทิ บทบาทภาคธุรกิจในการสนับสนุน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมใหภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน  
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานของธุรกิจประเภทตาง ๆ สภาพการทํางานท่ีดี รวมถึงการเขาถึงการเยียวยา
กรณีผูไดรับผลกระทบจากการละเมิดโดยภาคธุรกิจ 

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม กลาววา ประเทศไทยตระหนักวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรม จะตองดําเนินการควบคูกับการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม ประชาชน ผูบริโภค สิ่งแวดลอม 
และสอดคลองกับมาตรฐานและหลักการสิทธิมนุษยชนสากล โดยการดําเนินการเพ่ือไปสูเปาหมายดังกลาวจะตองเกิดจาก
ความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดยืนยันความตั้งใจจริงและกําหนด
นโยบายสําคัญในการสงเสริมการดําเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ โดยปจจุบันไดทํางานรวมกับภาคธุรกิจเพ่ือสงเสริม
ความตระหนักรูและและใหปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือกระตุนใหทุกภาคสวนตื่นตัวในการสงเสริมใหภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนควบคู กับการพัฒนา 

ความรับผิดชอบตอสังคม ประชาชน ผูบริโภค สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับมาตรฐานและหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 
 

 

๔ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 
รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
จั ด มหก ร รม ไ ก ล เ ก ล่ี ย ข อ พิ พ า ท 
ช้ันบังคับคดีในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม     

เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม รวมกับธนาคารออมสิน กองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ธนาคารซิตี้แบงก บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ซิตี้คอรป ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 
จํากัด บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย เจ จํากัด จัดมหกรรมไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทชั้นบังคับคดีในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม โดยมีนางสุกัญญา บุษยนาวิน ผูตรวจราชการกรม พรอมดวยนางสาวนภสร สุมทอง 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ในฐานะหัวหนาศูนยปฏิบัติการของสํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 7 
(Sandbox) รวมดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในงานมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี ณ หองสวัสดี 
โรงแรมริเวอร จังหวัดนครปฐม โดยมีลูกหนี้ลงทะเบียนเขารวมงาน 364 ราย ทุนทรัพย 69,666,354.32 บาท  
ไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 338 ราย ทุนทรัพย 54,781,034.06 บาท ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ 26 ราย ทุนทรัพย 
14,885,320.26 บาท อัตราความสําเร็จคิดเปนรอยละ 92.86 มีผูสนใจขอรับคําปรึกษาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับคด ี
จํานวน 35 ราย และลงทะเบียนผูวางงาน จํานวน 1 ราย การจัดโครงการไกลเกลี่ยในครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนี้ ลูกหนี้ไดเจรจารวมกันดวยความพึงพอใจ สะดวก 
รวดเร็ว และเปนธรรม เจาหนี้ไดรับชําระหนี้ และลูกหนี้สามารถชําระหนี้ได ลดการถูกบังคับคดี ไมถูกฟองลมละลาย
คุณภาพชีวิตของลูกหนี้ท่ีดีข้ึน อีกท้ังยังเปนการอํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และเปนการชวยเหลือ
ประชาชนใหสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนี้ ลูกหนี้ไดเจรจารวมกันดวยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม เจาหนี้ไดรับชําระหนี ้

และลูกหนี้สามารถชําระหนี้ได ลดการถูกบังคับคดี ไมถูกฟองลมละลายคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ท่ีดีข้ึน อีกท้ังยังเปน 
การอํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และเปนการชวยเหลือประชาชนใหสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย 

 

3. การประชุมคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิ ศิษฏสรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางสาวมยุรี จําจรัส ผูอํานวยการกองทุนยุติธรรม พรอมดวยคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
และผูท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 

 

๕ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

อาทิ สถานะทางการเงินกองทุนยุติธรรม ผลการชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมและสถิติผูขอรับความชวยเหลือสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ผลการดําเนินงานการประเมินทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2562 ผลการดําเนินงานสารสนเทศของกองทุนยุติธรรม  
ผลการตรวจสอบบัญชีกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และผลการชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนตน 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณารางระเบียบในประเด็นตาง ๆ อาทิ รางโครงสรางการบริหารงานกองทุนยุติธรรม 
รางระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... รางคําสั่งการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ใหความชวยเหลือประจําจังหวัด รางแผนปฏิบัติการดานกองทุนยุติธรรม ระยะท่ี ๑ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รางแผนปฏิบัติการ
และแผนการใชจายในกิจกการกองทุนยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รางกฎบัตรตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการใหความชวยเหลือ  
จํานวน ๔ ฉบับ และรางคูมือและแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจําปบัญชี 2562 รวมถึงการประเมินผล 
ผูบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยท่ีประชุมไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ปรับแกไขเพ่ิมเติมขอมูลและรายละเอียด 
ในประเด็นตาง ๆ ตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ รวมถึงใหทบทวนประเด็นการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
ของกองทุนยุติธรรมวาเ ก่ียวของหรือขัดตอกฎหมายอ่ืนหรือไม พรอมนี้ ได เห็นชอบใหแตงตั้ งผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา  
จํานวน ๓ คน เปนตน 

ประโยชนท่ีไดรับ   
ท่ีประชุมไดรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของกองทุนยุติธรรม และท่ีประชุมไดพิจารณารางระเบียบ 

ในประเด็นตาง ๆ อาทิ รางโครงสรางการบริหารงานกองทุนยุติธรรม รางระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... รางคําสั่งการแตงต้ังคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด  
รางแผนปฏิบัติการดานกองทุนยุติธรรม ระยะท่ี ๑ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รางแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายในกิจการ
กองทุนยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รางกฎบัตรตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการใหความชวยเหลือ จํานวน ๔ ฉบับ และรางคูมือ
และแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจําปบัญชี 2562 รวมถึงการประเมินผลผูบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

๖ 
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4.  การประชุมคณะอนุกรรมการ 
ใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร 
และท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการ
ใหความชวยเหลือประจําจั งหวัด  
คณะท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณา
การใหความชวยเหลือประชาชน  
ตาม พระราชบัญญัตกิองทุนยุติธรรม 

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานกองทุนยุติธรรม อาคาร
ซอฟตแวรปารค ชั้น ๒๒ ถนนแจงวัฒนะ จังหวดันนทบุรี นายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร และท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการให
ความชวยเหลือประจําจังหวัด คณะท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการ
ใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานครฯ คณะท่ี ๒ ท้ังนี้ มีคําขอรับความชวยเหลือการขอปลอยชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลย จํานวน ๓ ราย จํานวน ๓ เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติคําขอ จํานวน ๒ ราย จํานวน ๒ เรื่อง 
ไมอนุมัติ จํานวน ๑ ราย จํานวน ๑ เรื่อง ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชน 
ในการดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมท้ังระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานครฯ คณะท่ี ๒ 

ท้ังนี้ มีคําขอรับความชวยเหลือการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน ๓ ราย จํานวน ๓ เรื่อง โดยผลการพิจารณา
เห็นชอบอนุมัติคําขอ จํานวน ๒ ราย จํานวน ๒ เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน ๑ ราย จํานวน ๑ เรื่อง 

 

5. การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 

เม่ือวันศุกรท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาการพักการลงโทษใหแก
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ๒๓ แหง จํานวน ๙๔ ราย การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการบําบัด
ฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๓ ราย การพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษโครงการกําลังใจในพระดําริ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุนท่ี ๑ จํานวน ๒๑ ราย การสั่งยกเลิกมติการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีขาดคุณสมบัติ
พักการลงโทษ จํานวน ๓ ราย และการสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขการคุมประพฤติ  
จํานวน ๓๕ ราย 

 

๗ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการพักการลงโทษใหแกนักโทษเด็ดขาดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๙๑ ราย  
การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๓ ราย การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการกําลังใจในพระดําริ 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุนท่ี ๑ จํานวน ๒๑ 
ราย การสั่งยกเลิกมติการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีขาดคุณสมบัติพักการลงโทษ จํานวน ๓ ราย และการสั่งเพิก
ถอนการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขการคุมประพฤติ จํานวน ๓๕ ราย โดยมี นายประสาร มหาลี้
ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พันตํารวจเอก ณรัชต เศวตนันทน อธิบดีกรมราชทัณฑ พรอมดวยคณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวม 

ประโยชนท่ีไดรับ   
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการพักการลงโทษใหแกนักโทษเด็ดขาดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๙๑ ราย  

การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๓ ราย การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการกําลังใจในพระดําริ 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุนท่ี ๑ จํานวน ๒๑ ราย 
การสั่งยกเลิกมติการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีขาดคุณสมบัติพักการลงโทษ จํานวน ๓ ราย และการสั่งเพิกถอน
การพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขการคุมประพฤติ จํานวน ๓๕ ราย 

 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. กระทรวงยุติธรรม เปดเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับ
บทบัญญัติ ความผิด เกี่ ยวกับ เพศ 
ตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒๗       

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน รักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษาดานนโยบายและบริหารงานยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานในพิธีเปดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดแกไขใหม 
ฉบับท่ี ๒๗” เพ่ือเปนการเเผยแพรความรูทางวิชาการและเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประมวลกฎหมายอาญา
ในสวนของความผิดเก่ียวกับเพศท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีสาระสําคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใหกับประชาชนและสังคม
ไดรับรูถึงผลจากการกระทําผิดและรับทราบถึงบทลงโทษทางอาญาการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ โดยมี ผูแทนจาก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบังคับใช
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึงผูแทนจากสถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 
เขารวมการสัมมนา ณ โรงแรมเบสทเวสเทิรน พลัส แวนดาน แกรนด แจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี   

สําหรับการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้เปนการเปดเวทีอภิปรายพรอมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอ 
“หลักการและสาระสําคัญของบทความบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม 
(พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ 
ซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับกฎหมายอาญา ประกอบดวย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ สมาชิกวุฒิสภา พลตํารวจโท ศานิตย 
มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนนพัฒน ผูพิพากษาศาลอุทธรณประจําสํานักประธานศาลฎีกา 
สํานักงานศาลยุติธรรม นางสาวนริศรา แดงไผ ผูอํานวยการกองกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี วรภัทร ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา
ทางนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือเปนการเเผยแพรความรูทางวิชาการและเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประมวลกฎหมายอาญา 

ในสวนของความผิดเก่ียวกับเพศท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีสาระสําคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใหกับประชาชนและสังคม
ไดรับรูถึงผลจากการกระทําผิดและรับทราบถึงบทลงโทษทางอาญาการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ 

 

๙ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. กระทรวงยุติธรรม รวมขับเคล่ือน
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย      

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซา เขตสุขุมวิท กรุงเทพฯ  
นายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในการประชุมหนวยงานภาคี เพ่ือแนะนําโครงการ
อาเซียน - ออสเตรเลีย เพ่ือตอตานการคามนุษย (ASEAN - ACT) มีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําโครงการฯ และ
ยุทธศาสตรในการทํางาน ทบทวน สะทอนความเขมแข็งของงานดานกระบวนการยุติธรรมในการปองกัน 
และปราบปรามการคามนุษยในหนวยงานภาคีและรวมหารือถึงแนวทางท่ีเปนไปไดในการแกไขปญหา ขอขัดของ 
ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยมีผูแทนจาก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม ในการนี้  
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กลาวใจความสําคัญตอนหนึ่งวา การดําเนินงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
ในประเทศไทย มีการพัฒนาตามลําดับ มีกฎหมายบังคับใช ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดําเนินงาน 
ตั้งแตตนทาง - สุดทาง วันนี้จึงเปนโอกาสท่ีเราจะไดหารือถึงแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือแนะนําโครงการฯ และยุทธศาสตรในการทํางาน ทบทวน สะทอนความเขมแข็งของงานดานกระบวนการยุติธรรม 

ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในหนวยงานภาคีและรวมหารือถึงแนวทางท่ีเปนไปไดในการแกไขปญหา 
ขอขัดของในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

 

 

๑๐ 
 


