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	 กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ 
อ�านวยความยตุธิรรมทีอ่ยูเ่คยีงข้างประชาชนจวบจนระยะเวลา	130	ปี 
โดยมีภารกิจส�าคัญที่จะสร้างความยุติธรรม	 ลดความเหลื่อมล�้า 
ในสังคม	 รวมถึงเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 รวดเร็ว	 เป็นธรรม	ตามหลักมาตรฐานสากล	
ผ่านการด�าเนนิงานตามนโยบาย	“ยุติธรรมสร้างสขุ ยตุธิรรมเชงิรกุ 
สร้างสุขให้ประชาชน” 
	 โดยฉบับนี	้คอลมัน์	“เรือ่งจากปก”	พาไปร่วมเปิดโครงการ	
“ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข”	ณ	จังหวัดสุโขทัย	ซึ่งเป็น
โครงการท่ีมีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อการอ�านวยความยุติธรรม
ในระดับพื้นท่ี	 โดยท�าหน้าท่ีเสมือนเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 
ในการบริหารเชิงรุก	 ลงพบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน
จากประชาชน	 ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งนี้	 ภายในงาน
ดังกล่าวยังได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ�าเลย
ในคดีอาญา	นอกจากนั้น	นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม	 ได้เป็นประธานในการเปิดอาคารบูรณาการ 
กระทรวงยตุธิรรมจงัหวดัสโุขทยั	ตลอดจนการศกึษาดงูานด้านปศสัุตว์ 
ณ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคอีกด้วย
	 รู้หรือไม่?	 ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง	 มีให้ช้อปปิ้งกันบน 
โลกออนไลน์แล้ว!!	โดยกระทรวงยติุธรรมร่วมมอืกบัหน่วยงานพนัธมติร 
ด�าเนินการให้ผลิตภัณฑ์จากผู้กระท�าผิดเข้าสู่ตลาดออนไลน์	 และ 
จัดจ�าหน่ายผ่านเว็บส่ือกลางการจัดจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
(e-marketplace)	ภายใต้แบรนด์	“WANSOOK”	วันสุข	-	สุขที่ได้ 
ให้โอกาส	 อันเป็นการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้เข้าถึง 
ผู้บริโภคในยุค	 New	 Normal	 สามารถเข้าไปติดตามเร่ืองราว 
น่าสนใจนี้ที่คอลัมน์	“เดินหน้ายุติธรรม” 
	 จากนัน้มาร่วมแสดงความยนิดกัีบเหล่าข้าราชการกระทรวง 
ยุติธรรม	 จ�านวน	 18	 ท่าน	 ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือน 
ดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	 ในคอลัมน์	“คนยุติธรรม”	พร้อมกับ 
บทสัมภาษณ์สุดประทับใจและเคล็ดลับการท�างานจนประสบผล 
ส�าเร็จ	 รวมท้ังยังมีอีกหลากหลายคอลัมน์ให้ได้ติดตาม	 อาทิ	
คอลัมน์	 “ก�าแพงมิอาจกั้น”	 ไปพบกับเรื่องราวของชายหนุ่ม 
ผู้พ้นโทษท่ีน�าความรู้ความสามารถจากชีวิตหลังก�าแพงผันตัวเอง
มาเป็นช่างวาดรูป	พร้อมทั้งเปิดช่องทางเฟซบุ๊กเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง 
สนับสนุนและจ�าหน่ายผลงานศิลปะ,	 คอลัมน์	 “คุ้มครองคน 
คุม้ครองสทิธ”ิ	น�าเสนอถงึการศึกษาสือ่เรยีนรูเ้พือ่การส่งเสรมิและ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล,	
คอลัมน์	“กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน”	เรียนรู้เรื่องหนี้นอกระบบ,	
และไปร่วมหาค�าตอบเกี่ยวกับความร่วมมือด้านยุติธรรมในเรื่อง	
“ความตกลงระหว่างประเทศคืออะไร?”	 ได้ที่คอลัมน์	 “ยุติธรรม
กับการต่างประเทศ”    
 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

หมายเหตุ	:	วรรณกรรม	บทความ	หรือข้อคิดเห็นใด	ๆ	ที่ปรากฏในวารสารยุติธรรม	เป็นผลงานของผู้เขียนโดยเฉพาะ	กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย
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เรื่องจากปกคิกออฟ “ขับเคลื่อนไทย
          ด้วยยุติธรรมสร้างสุข”

	 นายสมศกัด์ิ	กลา่วระหวา่งเปดิโครงการฯ	วา่	การอำานวยความยตุธิรรมใหเ้ขา้ถงึประชาชนทกุชนชัน้ถอืเปน็หนา้ทีส่ำาคญัทีท่กุคน 
ในที่นี้จะต้องช่วยกัน	 เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว	 โดยใช้กลไกท่ีมีอยู่ของกระทรวงยุติธรรม 
ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคประชาชน	ในการเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง	ให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา	เพราะการแก้
ปัญหาที่ปลายทางจะแก้ได้ยากและไม่ยั่งยืน	
	 โครงการ	“ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข”	 จึงมีบทบาทสำาคัญอย่างมาก	 ต่อการอำานวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่	
โดยทำาหน้าทีเ่สมอืนเปน็ผูแ้ทนกระทรวงยติุธรรมในการบรหิารเชงิรกุลงพบปะและรบัฟงัปญัหาความเดอืดรอ้นจากประชาชน	ตลอดจน 

แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน	 การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม	 
การเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ	การเข้ารบัฟงัปัญหาและดำาเนนิการบรรเทาทุกข์ใหทั้นสถานการณภ์ายใน	24	ชัว่โมง 
	 พรอ้มกนัน้ี	กระทรวงยตุธิรรมไดจ้ดัตัง้	“ศนูยย์ตุธิรรมสรา้งสุข” ขึน้	ทำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยรบัเร่ืองรอ้งเรยีน 
จากประชาชนในหลายช่องทาง	เช่น	สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77	เว็บไซต์	แอปพลิเคชั่น	Justice Care  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสำานักงานยุติธรรมจังหวัด	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน 
ในการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงยุติธรรม	 อีกท้ังยังช่วยเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายจาก 
การเดินทางอีก	

	 ในป	ี2564	กระทรวงยตุธิรรมได้กำ�หนดเป�้หม�ยเดนิหน�้นโยบ�ย	“ยตุธิรรมสร�้งสขุ	ยติุธรรมเชงิรกุ 
สร�้งสขุใหป้ระช�ชน”	เพือ่ขบัเคลือ่นกระบวนก�รยตุธิรรมเชงิรกุใหเ้ข�้ถงึประช�ชนอย�่งตอ่เนือ่ง	โดยล�่สดุ
เมือ่วนัที	่5	มนี�คม	2564	ณ	โรงแรมไพลนิ	จงัหวดัสุโขทัย	น�ยสมศักด์ิ	เทพสุทนิ	รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงยตุธิรรม	

ได้เป็นประธ�นเปิดโครงก�ร	 “ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้�งสุข”	 โดยมี	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษวิศิษฏ์	 
วิศิษฏ์สรอรรถ	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	น�ยวิรุฬ	พรรณเทวี	ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสุโขทัย	อธิบดีในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรม	พร้อมด้วยผู้บริห�รกระทรวงยุติธรรม	ข้�ร�ชก�ร	และประช�ชน	ให้ก�รต้อนรับ		

บูรณาการเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม



4 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 อกีทัง้มอบรางวลั Justice Care ยตุธิรรมสร้างสขุ ยตุธิรรม
เชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน โดยเปน็สำานกังานท่ีชว่ยเหลอืประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว ให้แก่ สำานักงานยุติธรรมจังหวัดกำาแพงเพชร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลทุ่งยางเมือง 
อำาเภอคีรีมาศ

สำานักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลศรีสัชนาลัย 
อำาเภอศรีสัชนาลัย

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลวังใหญ่ 
อำาเภอศรีสำาโรง

สำานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลกง
อำาเภอกงไกรลาศ

สำานักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลศรีนคร 
อำาเภอศรีนคร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลลานหอย 
อำาเภอบ้านด่านลานหอย

สำานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลวังไม้ขอน 
อำาเภอสวรรคโลก

สำานักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลกลางดง 
อำาเภอทุ่งเสงี่ยม
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ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลบ้านหลุม 
อำาเภอเมืองสุโขทัย

สำานักงานยุติธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่นในจังหวัดสุโขทัย จำานวน 9 รางวัล ได้แก่ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบรางวัลสำานักงานยุติธรรมจังหวัด
ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการสูง จำานวน 6 รางวัล ได้แก่

ตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยจากคดีอาญา จำานวน 9 ราย รวมเป็นเงินกว่า 500,000 บาท
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	 โอกาสน้ี	 กลุ่มชาวบ้านจากอำาเภอกงไกรลาศ	 จังหวัดสุโขทัย	 ที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม	กรณีได้รับความเดือดร้อนถูกโกงค่าซื้อสินค้า 
ทางการเกษตร ไดม้อบดอกกหุลาบเพือ่แสดงความขอบคุณรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
ยตุธิรรมทีก่ระทรวงยตุธิรรมไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืจนไดร้บัความเปน็ธรรม	ตอ่จากน้ัน 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม	ไดม้อบทนุการศกึษา	อปุกรณก์ารเรยีน	และการกฬีา 
ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย	 3	แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดปากพระ	 โรงเรียนเชิงคีรี	
(สุวิชานวรุฒิ)	และโรงเรียนบ้านไสยาศน์	(ราษฏร์บูรณะ)
 จงึเหน็ไดว้า่การดำาเนนิโครงการ “ขับเคลือ่นไทยดว้ยยตุธิรรมสรา้งสขุ” 
นับเป็นกลไกสำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการอำานวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ 
ครบทุกมิติ เริ่มตั้งแต่การลงพบปะประชาชนผ่านกลไกต่างๆ ของกระทรวง
ยุติธรรม ไปจนถึงการขจัดความยากจนเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งตลอดในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถงึปจัจบุนั มีผลการดำาเนนิงานตามนโยบายได้ลงพืน้ที ่
ช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 1,734 คดี และมีผล
การดำาเนินงานภายใต้แนวคิดยุติธรรมสร้างสุข ได้มากถึง 43,462 เรื่อง ซึ่งในปี 
2564 กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ยังมุ่งมั่นบูรณาการ 
การทำางานร่วมกัน ในการอำานวยความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ 
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

	 ในโอกาสนี	้นายสมศกัดิ	์ไดม้อบนโยบายต่อข้าราชการและเจา้หน้าท่ี	ใหท้ำาหน้าท่ีอำานวยความยุติธรรม	ลดความเหลือ่มลำา้ 
และยกระดบัดแูลคณุภาพชวีติของพีน่อ้งประชาชน	โดยใหต้ระหนักถึงการแกป้ญัหาความยากจนซ่ึงเปน็รากเหง้าของปญัหาความ
เหลือ่มลำา้	และการเขา้ไมถ่งึกระบวนการยตุธิรรม	จงึขอใหจ้งัหวดัสโุขทยัเปน็ตน้แบบในการขบัเคลือ่นจงัหวดัแรก	โดยใหก้ระทรวง
ยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	เกษตรจังหวัด	พาณิชย์จังหวัด	ปศุสัตว์จังหวัด	พัฒนาการจังหวัด	สำานักชลประทาน	
เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมกัน	ประกอบด้วย	

	 ต่อมาเวลา	13.00	น.	นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม	 ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารบูรณาการ 
กระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย	ตำาบลบ้านกล้วย	อำาเภอเมือง	จังหวัด
สุโขทัย	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและอำานวยความยุติธรรม 
แก่ประชาชนในพื้นที่	 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
เตรียมพร้อมให้บริการ	4	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	สำานักงานบังคับคด ี
จังหวัดสุโขทัย	 สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย	 สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย	 และสำานักงานยุติธรรม
จังหวัดสุโขทัย

 1. ดา้นการเกษตรและปศสุตัว ์ไดแ้ก	่การสง่เสรมิการปลกูทเุรยีน	ประมาณ 
10,000	ต้น	การเลี้ยงโคเนื้อ	ไก่ชน	การปลูกชา	เป็นต้น
 2. ด้านการสร้างรายได้และสร้างอาชีพ ได้แก่	การส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	 500	 บาท	 ต่อคน	 ต่อเดือน	 เพื่อทำาให้จีดีพีประชากรใน
จังหวัดสุโขทัยเพิ่มขึ้นเดือนละ	300	ล้านบาท	ต่อเดือน	หรือเท่ากับ	3,600	ล้านบาท
ต่อปี	
 3. ด้านการส่งเสริมระบบชลประทาน สนับสนุนให้มี โครงการ 
คลองท่อทองแดง	และคลองแมร่ะกา	เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีนำา้ใชใ้นการทำาการเกษตร	
และบริโภคอย่างเพียงพอ
 4. ดา้นการอำานวยความยตุธิรรม ไดมุ้ง่เนน้การรบัเรือ่งรอ้งทกุข	์การเยยีวยา 
ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม	 รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย	 ตลอดจน 
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรม	 ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน 
ใหเ้กิดประสทิธภิาพสงูสดุ	อนัจะเป็นการสรา้งสงัคมแหง่ความปลอดภัยในระดบัพืน้ที่
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 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ประชุม	คณะกรรมการ	ขับเคลื่อน	ไทยไปด้วยกัน	
ระดับพื้นที่		 3		 จังหวัด		 (จังหวัด	กำาแพง	เพชร		 จังหวัด	ตาก	 
และจงัหวดั	สโุขทยั)		รว่มกบัภาคสว่นตา่ง	ๆ 	ในจงัหวดัสโุขทยั	
เช่น	เกษตรจังหวัด	พัฒนาการจังหวัด	เพื่อหารือถึงโครงการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

 นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม และคณะ	เดนิทางมายงับ้านมนตค์รี	ีหมู	่6	ตำาบลเมอืงเก่า 
อำาเภอเมือง	จังหวัดสุโขทัย	เพื่อดูโครงการวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค	

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 ขับเคลื่อน ไทยไปด้วยกัน 
ระดับพื้นที่  3  จังหวัด

ศึกษาดูงานในพื้นที่ด้านปศุสัตว์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค 
ตำาบลเมืองเก่า อำาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

	 น�ยกรัฐมนตรีได้มอบหม�ยให้รัฐมนตรีแบ่งกัน

รับปัญห�และช่วยจังหวัดคิด	 ตนอย�กเห็นจังหวัดสุโขทัย 

มกี�รขบัเคลือ่นและพฒัน�ไปในทศิท�งทีด่ขีึน้	โดยไดร้ว่มกัน 

ว�งแผนกับหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด	 เช่น	 เกษตร

จังหวัด	พ�ณิชย์จังหวัด	ปศุสัตว์จังหวัด	ในเรื่องงบประม�ณ

เป็นเรื่องของจังหวัด	 เพ่ือส่งเสริมนโยบ�ยให้คนมีร�ยได้ 

เพิม่ข้ึน	ประม�ณเดอืนละ	500 บ�ท	อย�่งทีค่วรสนบัสนนุ	คอื	

ก�รเกษตร	 ท่ีพื้นท่ีสุโขทัยเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม	 จึงควรห�

พืชเศรษฐกิจอื่นๆ	ม�ปลูกเสริม	แต่ต้องดูถึงคว�มต้องก�ร

ของตล�ดด้วย	 สิ่งต่�งๆ	 เหล่�นี้	 ตนจึงอย�กฝ�กให้ทุกคน

ช่วยกันคิดโดยเร็ว	 เพื่อช่วยเหลือช�วบ้�นให้เร็วท่ีสุด	 และ

เรื่องของชลประท�น	ห�ที่ทำ�แก้มลิงกักเก็บนำ้�เพื่อเก็บนำ้�ไว้

ใช้หน้�แล้งและป้องกันนำ้�ท่วม	ก�รเก็บสถิติต่�งๆ	 ขอให้ทำ�

ไวต้ลอด	ท�งสว่นร�ชก�รควรประชมุทกุเดอืน	เพือ่รบัทร�บ

ข้อมูลในก�รทำ�ง�น

	 ตนอย�กทำ�หมู่บ้�นที่นี่เป็นหมู่บ้�นตัวอย่�ง	 วันน้ี

ตนเห็นทีน่ีม่ที�งออก	เมือ่แลง้ทำ�เกษตรไมไ่ดก็้เลีย้งววั	ตรงนี ้

ถือว่�ถูกใจตน	 และอย�กทำ�บ่อนำ้�	 จะประส�นหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อม�สำ�รวจว่�จะทำ�ตรงจุดไหนได้บ้�ง	วันนี้เร� 

ต้องช่วยกัน	 กระทรวงยุติธรรม	 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภ�พส�ม�รถช่วยไกล่เกลี่ยหน้ีสินได้	 คดีคว�มต่�งๆ	 

ห�กถูกทำ�ร้�ย	กลั่นแกล้ง	ติดต่อสำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด 

มีบริก�รต�มพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย	 และ 

ค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ�	พ.ศ.	 2544	 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2549	 และมีนโยบ�ย 

ที่อย�กแจ้งให้ประช�ชนทร�บ	 เช่น	 ก�รยึดทรัพย์ตัดวงจร

เครือข่�ยย�เสพติด	ก�รใช้กำ�ไล	EM
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เดินหน้ายุติธรรม

   การจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง
บนเว็บสื่อกลางการจัดจำาหน่าย

สินค้าออนไลน์ (e-marketplace)

	 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป 

อยา่งรวดเรว็	โดยหนัมาพึง่พาเทคโนโลยีในการดำารงชวีติมากย่ิงขึน้	ทำ�ใหก้�รซือ้ข�ยสนิค�้ผ�่นระบบ

ออนไลน์ หรือ	อี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) กล�ยเป็นช่องท�งที่ได้รับคว�มนิยมอย่�งสูง

ในปัจจุบัน	ซึ่งประเมินกันว่าตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ของไทยมีมูลค่าสูงถึง	300,000	ล้านบาท	

และยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	35	ต่อปี
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	 กระทรวงยตุธิรรม	มพีนัธกจิในการคนืคนดสีูส่งัคม 
จงึไดด้ำาเนนิการยกระดบัและต่อยอดศกัยภาพการสรา้งสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขัง	 ตามนโยบายของนายสมศักดิ์  
เทพสทุนิ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงยตุธิรรม	โดยบรูณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด	 ได้แก่	 สำานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 กรมราชทัณฑ์	 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน	 และสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย	 (องค์การมหาชน)	 ในการดำาเนินโครงการ
เพือ่ผลกัดนัใหผ้ลติภณัฑจ์ากผูก้ระทำาผดิเข้าสู่ตลาดออนไลน์
และจำาหนา่ยผา่นเวบ็สือ่กลางการจัดจำาหนา่ยสนิคา้ออนไลน	์
หรอื	e-marketplace	อนัเปน็การเพิม่ชอ่งทางการจำาหนา่ย
สินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุค	New	Normal	ซึ่งหน่วยงาน 
มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	 มีการบริหารจัดการ 
ดา้นระบบขนสง่โลจสิตกิส	์พรอ้มทัง้พตันา	“แบรนดส์นิคา้” 
เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน
	 มาถึงวันนี้	 กระทรวงยุติธรรมได้เปิดหน้าร้าน
เพื่อจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดคุณภาพของผู้ต้องขัง 

บน	 Shopee	 และ	 Lazada	
ภายใตแ้บรนต	์“WANSOOK” 
วั นสุ ข - สุ ขที่ ไ ด้ ใ ห้ โ อกาส 
ซึ่งจากการเปิดร้านค้าภายใต้
แพลตฟอรม์ดงักลา่ว	หนว่ยงาน
มียอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว 
ไ ม่ตำ่ ากว่ า 	 100,000	 บาท 
โดยพบว่า	ผลติภณัฑ์บางรายการ 
ได้รับกระแสตอบรับท่ีดีจาก 
ผู้บริโภคและมีความต้องการ 
สัง่ผลติภัณฑด์งักลา่วจำานวนมาก 

เช่น	 กระเป๋ายีนส์ปักลาย	 กระเป๋าสายรุ้ง	 จากทัณฑสถาน
บำาบัดพิเศษหญิง	 ทั้งนี้	 รายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ท้ังหมดภายหลังหักค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเก่ียวข้องแล้วจะถูก
นำาส่งให้แก่กรมราชทัณฑ์	เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ต้องขังต่อไป
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	 แนวทางหลังจากนี้กระทรวงยุติธรรมจะคัดเลือก
นำาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 เข้ามาจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพ่ิมอย่างต่อเน่ือง	 โดยตั้งเป้าหมายภายในปีแรก	 ช่องทาง 
การจัดจำาหน่ายสินค้าออนไลน์	 (e-marketplace)	 จะช่วย
สร้างยอดขายได้ไม่ตำ่ากว่า	 100	 ล้านบาท	 และสามารถ 
ช่วยสร้างโอกาส	 สร้างรายได้ให้แก่ผู้กระทำาผิดได้กว่า	 
15,000	 คน	 นอกจากน้ีจะดูแลรักษามาตรฐาน	 คุณภาพ 
งานฝีมือเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่สนใจและเป็นท่ียอมรับ
ของประชาชนในระยะยาว
	 ท้ายนี้	นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม	 เชื่อมั่นว่า	 แนวทางการสร้างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังให้ทันสมัย	 ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ช่องทางจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์	จะช่วยเพิ่มยอดขาย 
สินค้าให้เติบโตได้	 เพราะปัจจุบันประชาชนนิยมซื้อของ 
ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากสะดวกสบายในการ
เลือกซ้ือ	และสามารถชมรปูแบบสนิคา้ได้โดยไมต้่องเดินทาง 
ไปที่ร้านค้า	 และที่สำาคัญสินค้าของกรมราชทัณฑ์ยังเป็น 
งานฝีมือที่ราคาไม่แพง	

กดเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์
จากราชทัณฑ์ ใน shopee

เข้าหน้าเว็บ Shopee
แบรนด์วันสุข

ขั้นตอนการช็อปออนไลน์
สร้างสุข

ให้ผู้ก้าวพลาดได้ทุกวัน

	 จงึขอเชญิชวนพ่ีนอ้งประชาชนมาเลอืกซือ้ 
สินค้างานฝีมือจากผู้ต้องขัง	 เพร�ะนอกจ�กได้
ของดีมีคุณภ�พแล้ว ยังเป็นก�รช่วยพัฒน�
ศักยภ�พฝีมือของผู้ต้องขัง เพ่ิมโอก�สในก�ร 
ห�ง�น และสร้�งร�ยได้หลังก�รพ้นโทษ	 เพื่อ
ให้กลับคืนสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	 ไม่กลับไป 
กระทำาผิดซำ้าอีก
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รมว.ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์ รับฟังแนวทางการท�างาน 

เดินหน้าลดสถิติผู้ต้องขังกระท�าผิดซ�้า 
เล็งสร้างงาน สร้างอาชีพ สั่งเรือนจ�า 
เพิ่มวิชาโหราศาสตร์ หลังการอบรม 
ภาษาอังกฤษ - จีน ได้ผลตอบรับดี

รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย “วราเทพ รัตนากร” 
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยฯ
(ก�าแพงเพชร สุโขทัย ตาก) ย�้านโยบายแก้จน
หาวิธีสร้างงาน - เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน แนะแต่ละจังหวัด 
ท�าความเข้าใจเกษตรกรเรื่อง GAP ยกระดับสินค้าเกษตร
ชื่นชม 3 จังหวัดคุมโควิด-19 ได้ดี

	 นายสมศกัดิ	์เทพสทุนิ	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการราชทณัฑ์	
เพื่อรับฟังปัญหา	รายงานสรุปผลการด�าเนินงานปี	2563	และติดตามนโยบายกรมราชทัณฑ์	ปี	2564	คือ	1.	การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็น
มาตรฐาน	พฒันาสิง่จ�าเป็นขัน้พืน้ฐานส�าหรบัผูต้้องขงัในเรอืนจ�า	2.	การแก้ปัญหาผูต้้องขงัล้นเรอืนจ�า	3.	พฒันาองค์กรให้ทนัสมยัและโปร่งใส	
และ	4.	การคืนคนดีสู่สังคมและติดตามผู้พ้นโทษ	โดยมี	ว่าที่ร้อยตรี	ธนกฤต	จิตรอารีย์รัตน์	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	
นายวิทยา	สุริยะวงค	์รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	นายอายุตม์	สินธพพันธุ์	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	คณะกรรมการราชทัณฑ์	และข้าราชการ	
ร่วมประชุม	ณ	อาคารที่ท�าการกระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงยตุธิรรม	และประธาน	กมธ.	เป็นประธานการประชมุ

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับที่..)	

พ.ศ.	....	โดยมีวาระการพิจารณา	ร่าง	พ.ร.บ.ฯ	เป็นรายมาตรา	ซึ่งมี

ทั้งหมด	8	มาตรา	โดยเสียงที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระยะเวลา

การบังคับใช้	 90	วัน	และที่ประชุมได้พิจารณา	ร่าง	พ.ร.บ.	ฉบับนี้ 

ครบทั้ง	 8	 มาตรา	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการยกเลิกบทลงโทษ 

เกี่ยวกับพืชกระท่อม	ณ	รัฐสภา	กรุงเทพมหานคร

	 นายสมศกัดิ	์เทพสทุนิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	เป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่	 3	 จังหวัด	 (ก�าแพงเพชร	 สุโขทัย	

ตาก)	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 นายวัลลภ	 นาคบัว	

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 นายวราเทพ	 รัตนากร	 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ	 นายเรืองศักดิ์	 สุวารี	 

อธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	ผูแ้ทนจากกรมต่าง	ๆ 	และข้าราชการ	เข้าร่วมประชุม	โดยมกีาร 

วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับส่วนราชการท้ัง	 3	 จังหวัด	 ณ	 ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม	 1	 ชั้น	 9 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพมหานคร

เดือนมกราคม 2564

4 มกราคม 2564

8 มกราคม 2564

11 มกราคม 2564

รมว.ยุติธรรม ร่วมประชุม “กมธ.ปลดล็อกกระท่อม”
ถกครบ 8 มาตรา ลดระยะเวลาบังคับใช้เหลือ 90 วัน

ที่นี่ยุติธรรม
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ผู้เสียหายคดีแชร์ Forex-3D

เข้าขอบคุณ รมว.ยุติธรรม ไม่ทิ้งคดี 

ด้าน รมว.ยุติธรรม ขอให้ผู้เสียหาย

ที่ตกหล่นรีบเข้ามาแจ้งความ

ให้ข้อมูลภายใน 3 สัปดาห์

	 นายสมศกัดิ	์เทพสทุนิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	สภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	3	โดยมีคณะกรรมาธิการฯ	เข้าร่วมการประชุม	
โดยทีป่ระชมุได้มกีารปรบัแก้ไขร่างรายงานในส่วนข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิาร	และขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงก�าหนดเวลาที่พืชกระท่อมจะถูกถอดจากยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัตินี้	ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	(สผ.)	419	
ชั้น	4	อาคารรัฐสภา	กรุงเทพมหานคร

	 ว่าที่ร้อยตรี	ธนกฤต	จิตรอารีย์รัตน์	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	
กรวัชร์		ปานประภากร	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ		พันต�ารวจโท	สุภัทธ์	ธรรมธนารักษ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจเอก	
อัครพล	บุณโยปัษฏัมภ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจโท	สมบูรณ์		สาระสิทธิ์		รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจโท 
พเยาว์	 ทองเสน	 ผู้อ�านวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา	 และนายปิยะศิริ	 วัฒนวรางกูร	 ผู้อ�านวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 
ร่วมแถลงข่าวกรณีการเข้าค้นและจับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน	Forex-3D		และกรณีเข้าค้นรา้นค้าทีจ่�าหนา่ย
สนิค้าละเมดิเครือ่งหมายการค้าประเภทวทิยสุือ่สาร	ย่านการค้าบ้านหม้อพลาซ่า	ณ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ถนนแจ้งวฒันะ	กรงุเทพมหานคร

	 นายรณณรงค์	แก้วเพ็ชร	ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม	พร้อมตัวแทนผู้เสียหาย
จากการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนแชร์	Forex-3D	น�าดอกไม้เข้าขอบคุณ	นายสมศักดิ์	เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ว่าที่ร้อยตรี 
ธนกฤต	 จิตรอารีย์รัตน์	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ที่สามารถจับกุม	นายอภิรักษ์	โกฎธิ	ผู้บริหารบริษัท	FOREX-3D	ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีแชร์ลูกโซ่	
FOREX	หลังจากหลบหนีคดีเกือบ	 2	 ปี	 พร้อมย่ืนหนังสือขอให้ตรวจสอบบุคคลรอบข้างของนายอภิรักษ์	 เพราะเกรงว่าจะมีการถ่ายโอน
เงินไปยังบุคคลที่	3	เนื่องจากทรัพย์สินที่ถูกยึดมามีเพียง	1,100	ล้านบาท	จากความเสียหายทั้งหมด	กว่า	2	พันล้านบาท	ณ	ห้องแถลงข่าว 
ชั้น	2	อาคารที่ท�าการกระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

11

15 มกราคม 2564

15 มกราคม 2564

18 มกราคม 2564

รมว.ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3

เลขานุการ รมว.ยุติธรรม ร่วมแถลงจับกุม “อภิรักษ์ โกฎธิ” CEO คดีแชร์ Forex-3D - 
และการจับกุมสินค้าวิทยุสื่อสารละเมิดลิขสิทธิ์ยี่ห้อดัง มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท



12 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนจาก
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 

จ�านวน 7 ราย
เพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก

กระทรวงยุติธรรม

	 นายสมศักดิ์	เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วย	ว่าที่ร้อยตรี	ธนกฤต	จิตรอารีย์รัตน์	 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 รับเรื่องร้องเรียนจากนางปวีณา	 หงสกุล	 ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตร ี
ได้น�าผู ้เสียหาย	 จ�านวน	 7	 ราย	 เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม	 ณ	 ห้องสนฉัตร	 1	 -	 2	 ชั้น	 3	 อาคารที่ท�าการ 
กระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

21 มกราคม 2564

	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU) 

การด�าเนนิงานของศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกระบวนการยตุธิรรม	(Data	Exchange 

Center	 :	 DXC)	ระหว่างส�านักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม	 โดยมี 

นายพงษ์เดช	 วานิชกิตติกูล	 เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม	 นายศุภกิจ 

แย้มประชา	 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม	และพันต�ารวจโท	 พงษ์ธร 

ธัญญสิริ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม	 ร่วมลงนาม	 เพื่อเชื่อมโยง 

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ณ	ห้องประชุม 

ศาลอาญา	อาคารศาลอาญา	ชั้น	10	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

21 มกราคม 2564

กระทรวงยุติธรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับส�านักงานศาลยุติธรรม เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

	 ศาสตราจารย์พิเศษวศิษิฏ์	วศิษิฏ์สรอรรถ	ปลดักระทรวงยตุธิรรม	เป็นประธานการประชมุคณะอนกุรรมการ
ประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม	ครั้งที่	1/2564	โดยมี	นายวัลลภ	นาคบัว	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมฯ	 โดยที่ประชุมได้รับทราบการติดตามความคืบหน้าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาต ิ
ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2562	 -	 2565)	 และได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการก�าหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง	 จ�าคุก	 หรือ 
ควบคุมผู้ต้องหา	 จ�าเลย	 หรือผู้ซึ่งต้องจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุด	 พ.ศ.	 2552	ณ	 ห้องประชุม	 10	 -	 01	 ช้ัน	 10	 อาคารที่ท�าการ 
กระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

28 มกราคม 2564

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564



วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 13

	 ว่าท่ีร้อยตรี	 ธนกฤต	 จิตรอารีย์รัตน์	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 รับเรื่องร้องเรียนจาก
นายสงกาญ์	 อัจฉริยะทรัพย์	 ในฐานะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
ที่ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลัง	 10	 ปี	 จากการรับเงินซ�้าซ้อนจากเงินสงเคราะห์ที่ภาครัฐให้กับทายาทผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 
จากการปฎิบัติหน้าที่ทางราชการ	 โดยมี	 นายสหการณ์	 เพ็ชรนรินทร์	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เข้าร่วม	 ณ	 ห้องสนฉัตร	 1	 -	 3 
อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

3 กุมภาพันธ์ 2564

	 กระทรวงยุติธรรม	โดยกรมราชทัณฑ์	จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการสร้างงาน	 
สร้างอาชีพ	 เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมในระบบงานภาคนิคมอุตสาหกรรม	 โดยมี	 นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
และ	นายสรุยิะ	จงึรุง่เรอืงกจิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม	ร่วมเป็นสักขพียาน	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์พเิศษวศิษิฏ์	วศิษิฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 นายอายุตม์	 สินธพพันธุ ์	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 นายณัฐพล	 รังสิตพล	 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นางสาวสมจิณณ์	 พิลึก	 ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	 
เข้าร่วมงาน	ณ	ห้องประชุม	10	-	01	อาคารที่ท�าการกระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานเปิดงาน	 “ยุติธรรมผนึกก�าลัง 
สถาบนัการเงนิ	ตามตดิเส้นทางการเงนิผูค้้ายาเสพติด”	โดยม	ีว่าทีร้่อยตรธีนกฤต	จติรอารย์ีรตัน์	เลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม	
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	วิศิษฏ์สรอรรถ	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	นายวิชัย	ไชยมงคล	เลขาธิการ	ป.ป.ส.	นายอุทัย	สินมา	อธิบดีอัยการ	
ส�านักงานคดียาเสพติด	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	นายกอบศักดิ์	ดวงดี	เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย	
นายฉัตรชัย	 ศิริไล	 ประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ	 ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและผู้แทนจากธนาคารและสภาบันการเงินต่าง	 ๆ 
ร่วมงาน	ณ	ห้องประชุม	7	-	01	ชั้น	7	อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

5 กุมภาพันธ์ 2564

5 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวง ยุติธรรม  โดยกรมราชทัณฑ์  ร่วมมือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คืนคนดีสู่สังคม  หนุนสร้างงาน - สร้างอาชีพ ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่

รมว.ยุติธรรม เปิดปฏิบัติการ “พาลีปราบยา” พร้อมตั้งคณะท�างานร่วมผนึกก�าลังธนาคาร - สถาบันการเงินช่วยติดตามเส้นทาง

ธุรกรรมเครือข่าย ยืนยันนายกรัฐมนตรีเอาจริง สั่งปราบปรามให้หมดสิ้น - ติดตามผลอยู่ตลอด ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือเป็นอย่างดี

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เลขานุการ รมว.ยุติธรรม ขอให้ประชาชน
ที่ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
น�าเอกสารไปติดต่อที่ส�านักงานยุติธรรม
จังหวัด เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
ด้านกระบวนการยุติธรรม



14 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

	 นาย	สมศักดิ์		เทพ	สุ	ทิน		รัฐมนตรี	ว่าการ	กระทรวง	ยุติธรรม		เป็นประธาน	เปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษา		ครั้งที่	1/2564	ซึ่งเป็นประเภทตุ๊กตาโมเดล	จ�านวน		286	รายการ	ที่ตรวจยึดไว้ในคดียาเสพติดรายส�าคัญ 
ที่นักค้ายาเสพติดน�าเงินที่ได้จากการจ�าหน่ายยาเสพติดไปแปรสภาพเป็นทรัพย์สินดังกล่าว	เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้ 
ในคดียาเสพติด	ตาม	พระราชบัญญตัิ	มาตรการ	ในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกีย่วกับยาเสพติด	พ.ศ.		2534	โดยม	ีว่าที่ร้อยตร	ีธนกฤต	
จิตรอารีย์รัตน์	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม		พร้อมด้วยนายวิชัย	ไชยมงคล	เลขาธิการ	ป.ป.ส.	และผู้บริหารของส�านักงาน	
ป.ป.ส.		ร่วมในพิธี	ณ		ส�านักงาน		ป.ป.ส.		เขตดินแดง		กรุงเทพมหานคร

6 กุมภาพันธ์ 2564

	 นายสมศักด์ิ	 เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ลงพื้นที่หารือและรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้น�าชุมชน	และชาวบ้านเกี่ยวกับกฎหมายพืชกระท่อม	เพื่อน�าข้อเสนอและความคิดเห็นต่าง	ๆ 	ไปเป็นข้อมูลในการร่าง	พ.ร.บ.พืชกระท่อม	
ซึ่งเป็นกฎหมายรองของ	 ร่าง	 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 หรือกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อมที่ผ่านการพิจารณาของ 
สภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว	และก�าลังเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา	ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านน�าร่อง	135	แห่ง	โดยจัดตั้ง 
คณะกรรมการพืชกระทอ่มต�าบลและหมูบ่า้น	เพือ่รายงานผลการน�ารอ่งในพืน้ที	่ทัง้การตรวจสอบขอ้มลูการขึน้ทะเบยีนผูเ้สพและผูค้รอบครอง 
พืชกระท่อมผ่านระบบสารสนเทศ	การจัดท�าธรรมนูญชุมชนและแผนปฏิบัติการควบคุมพืชกระท่อม	จัดท�าประชาคม	เป็นต้น	ณ	หมู่ที่	12	
ต�าบลคลองสาม	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี

7 กุมภาพันธ์ 2564

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่หมู่บ้านน�าร่องพืชกระท่อมคลองสาม หารือชาวบ้านเก็บข้อมูลท�าร่างกฎหมาย
หวังท�าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ แต่ต้องควบคุมการปลูกหากมากไปจะท�าราคาตก

การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงยุติธรรม

ครั้งที่ 1/2564

	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศษิฏ์		วศิษิฏ์สรอรรถ	ปลดักระทรวงยตุธิรรม	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ 
พิจารณาร่า งกฎหม ายของกระทรวงยุติธรรม	 ครั้งท่ี	 1/2564	 โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานะความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมาย 
ของกระทรวงยุติธรรมตามบัญชี	แสดงสถานภาพร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม	มีร่างกฎหมายที่อยู่ในแผนฯ	จ�านวนทั้งสิ้น	16	ฉบับ 
พร้อมนี้ 	 ที่ประ ชุมได้ร่วมกันพิจารณา	 ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงมีประเด็นหารือส�าคัญประการหนึ่ง 
เกีย่วกับประวัติอาชญากรรมของผูท้ีเ่คยกระท�าความผดิ	ซึง่ส่งผลต่อความไว้วางใจของหน่วยงานทีจ่ะรบับคุคลนัน้	ๆ 	เข้าท�างาน	จงึมคีวามจ�าเป็น 
ต้องก�าหน ดห ลักเกณฑ์การจัดการประวัติการกระท�าความผิด	 นับตั้งแต่การเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมหรือเปิดเผย 
ประวตัอิาชญากรรมโดยตลอดส�าหรบัคดทีีม่คีวามส�าคญัหรอืกระทบต่อความสงบสขุของสงัคมส่วนรวม	เพือ่เป็นการสร้างความสมดลุระหว่าง
การคุ้มครองสังคมและการให้โอกาสผู้กระท�าความผิดในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ	ณ	ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม	7	-	01	
ชั้น	7		อาคารที่ท�าการกระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

8 กุมภาพันธ์ 2564

รมว.ยุติธรรม  เปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด  ประเภทตุ๊กตาโมเดล 286  รายการ  ประเดิมตัวแรก

โมเดลลูฟี่  วันพีช ด้วยราคา 111,000   บาท  พร้อมตั้งเป้ายึดทรัพย์ตัดวงจรนักค้ายาเสพติด ปี 2564  6,000  ล้านบาท



	 กองบรรณาธิการวารสารยติุธรรม	ขอแสดงความยนิดกัีบข้าราชการพลเรอืนดเีด่น	สงักดักระทรวงยตุธิรรม	ประจ�าปี	2563	ทุกท่าน 
ท่ีได้รับรางวลัอนัทรงเกยีรตนิี	้ซึง่เป็นสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึคณุงามความดทีีท่กุท่านได้เสยีสละท�างาน	เพือ่ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนและ
ประเทศชาต	ิคอลมัน์คนยติุธรรมฉบบันีจึ้งขอยกย่องคุณงามความดขีองทุกท่านด้วยการน�าเสนอหลกัการปฏบัิติตนของการเป็นข้าราชการ
ที่ดี	รวมทั้งการปรับตัวปรับการท�างานให้เข้ากับวิถี	New	Normal	ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น	สังกัดกระทรวงยุติธรรม	ประจ�าปี	2563		
ทั้ง	19	ท่าน	เพื่อส่งเสริม	เป็นแรงบันดาลใจ	และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การท�างานให้กับทุกท่านค่ะ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
สังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำาปี 2563
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คนยุติธรรม

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

นางสาวรัตดาวัล  ร่วมสุข     ต�ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำร สถำบันพัฒนำบุคลำกรกระทรวงยุติธรรม

นางสาวอทิธนินัท์  ชยัโพธทิอง    ต�ำแหน่ง พนกังำนคมุประพฤตชิ�ำนำญกำรพเิศษ กองอ�ำนวยกำรบงัคบัใช้กฎหมำยเพือ่กำรคมุประพฤติ

นางสาวศศิกานต์  เย็นเยือก     ต�ำแหน่ง นักวิชำกำรยุติธรรมช�ำนำญกำร ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงยุติธรรม

นางสาวศิริรักษ์  อ่วมสี     ต�ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช�ำนำญงำน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ลำดหลุมแก้ว 

	 เมื่อได้รับโอกาสให้ท�างาน	ก็ตั้งใจและมุ่งมั่นท�าให้ส�าเร็จ	 โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	และ 
ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง	 ส�าหรับในวิถี	 New	 Normal	 ต้องเริ่มจากปรับกระบวน 
ทางความคิดให้เป็นแบบ	Growth	Mindset	การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง	คือ	โอกาสในการ
พัฒนาตนเอง	ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในที่สุด

	 ยึดม่ันในสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต 
มีจิตส�านึกที่ดี	 รับผิดชอบต่อหน้าที่	 และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน	 พร้อมให้บริการประชาชน 
ในรูปแบบวิถีใหม่	(New	Normal)	ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด	Covid-19	
เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างเข้าใช้บริการ

	 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและมาตรฐานทางจริยธรรม	 และ
ท�าหน้าท่ีของตัวเองให้ดีที่สุด	 อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 มีจิตบริการ	 
มุ ่งประสานความร่วมมือเพ่ือให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน	 พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ปัจจุบัน	และก้าวให้ทันกับยุคดิจิทัล

	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 ขยัน	 อดทน	 เสียสละ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได ้
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	 ยึดมั่นในคุณธรรม	 จริยธรรม	 ถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ	โดยให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ	เสมอภาค	เป็นธรรม	และไม่เลือกปฏิบัติ	 
รวมทั้งเรียนรู้การน�าเทคโนโลยีต่างๆ	 มาใช้ในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งสร้างสภาวะสุขอนามัย 
ในสถานที่ท�างาน
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ 

กรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน

นายปริวรรต  จวนสาง    ต�ำแหน่ง นักวิชำกำรยุติธรรมช�ำนำญกำร ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

นายเมธี  อาชามาส     ต�ำแหน่ง นิติกรช�ำนำญกำร กองบังคับคดีล้มละลำย 6

นางฉอ้อน  สวยรูป   ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 5 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 5

นางกนกพร  รอดไสว    ต�ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน กองบังคับคดีล้มละลำย 3

นางสาวฉัตณฑี  ศิลากุล    ต�ำแหน่ง นักสังคมสงเครำะห์ช�ำนำญกำร กองพัฒนำระบบงำนยุติธรรมเด็กและเยำวชน

	 ครองตน	 ครองคน	 ครองงาน	 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีจิตบริการ	โดยยึดถือและค�านึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
เป็นหลัก

	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 เสียสละ	 ทุ่มเทต่อหน้าที่	 ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	 เรียนรู ้
และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่	ๆ	เพื่อน�ามาใช้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด	 ด้วยความมุ่งมั่นและพากเพียร	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีจิตบริการ 
ยึดหลักการครองตน	 ครองคน	 และครองงาน	 พร้อมทั้งยอมรับการเปลี่ยนแปลง	 พัฒนาตนเอง 
เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

	 ท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทนและรอบคอบ	 เพราะการ 
ปฏิบัติของเรากระทบถึงคนจ�านวนมากท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 รวมถึงประชาชนผู้มี 
ส่วนเกีย่วข้อง	ในยคุ	New	Normal	ต้องพฒันาตนเองตลอดเวลา	สร้างความเข้าใจ	และการตระหนกัรู ้
แก่บคุลากร	เดก็และเยาวชน	ประชาชนทีร่บับรกิารให้มากทีส่ดุ	ปรบัการท�างานให้ทนัต่อสถานการณ์	
โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านออนไลน์ให้มากขึ้น

	 ยึดมั่นอยู ่ เสมอว่างานที่ได ้รับมอบหมายคือความรับผิดชอบที่ต ้องท�าอย่างเต็ม 
ความสามารถต้องพัฒนาศักยภาพในการท�างานของตนเองอยู่เสมอ	 เชื่อม่ันในการท�างานเป็นทีม	
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	ยอมรับการเปลี่ยนแปลง	และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการ	แนวทาง
การท�างานภายใต้ข้อจ�ากดัทีจ่ะสามารถบรรลถุงึเป้าหมายขององค์กรให้ได้ดทีีส่ดุ	และต้องค�านงึถงึ
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด	



วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 17

กรมร�ชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นางณิชกมล  ไตรรัตนคุ้ม       ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรทัณฑสถำนหญิงสงขลำ ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ

นายธนบูรณ์  จันทรมาลัย     ต�ำแหน่ง นักทัณฑวิทยำช�ำนำญกำร กองทัณฑปฏิบัติ

นางสาวปวริศา  สุขโข     ต�ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ์ช�ำนำญงำน เรือนจ�ำกลำงยะลำ 

นายสุรชัย  ถัดพลกรัง     ต�ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร เรือนจ�ำกลำงคลองไผ่ 

นางสาวปรียนุช  คงฤทธิศึกษากร     ต�ำแหน่ง พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักงำนอธิบดี

	 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน	 และหลักความเสมอภาค	 เป็นธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต 
ในการครองคน	 นอกจากน้ี	 การครองงานได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยันหมั่นเพียร	 อดทน	ทุ่มเท	
อุทิศตนให้กับทางราชการ	 เน้นการท�างานเป็นทีม	 การปรับตัวเพ่ือเป็นข้าราชการยุคใหม่ในวิถ ี
New	 Normal	 ต้องหม่ันศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ที่เปล่ียนไปและหาวิธีการ	
กระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น	ๆ	

	 ข้าราชการต้องปฏิบัติงานให้สมกับศักยภาพของตนเองบนความท้าทายในสายงาน 
ทีรั่บผดิชอบ	ปฏิบตังิานด้วยความเมตตา	อ่อนน้อม	ถ่อมตน	มุง่อุทศิตนเพือ่ประโยชน์และผลสมัฤทธิ์
ของหน่วยงาน	ทั้งยังต้องเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่กล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	เหมาะสม	
กล้าคิดในมิติใหม่ๆ	ที่น�าพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย	โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	แต่คงรูปแบบ
การให้บริการที่เป็นมิตรพร้อมช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกในทุกโอกาสที่พึงกระท�าได้

	 รู้และเข้าใจบทบาทของตนเอง	มีทัศนคติที่ดี	ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
มีความคิดสร้างสรรค์	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียร	 เข้มแข็ง	 อดทน	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรม
จริยธรรม	 มีเครือข่ายการท�างาน	 ค�านึงถึงประโยชน์ของบ้านเมือง	 ถือประโยชน์ของประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง	 วิเคราะห์	 แยกแยะ	จัดล�าดับความส�าคัญ	และออกแบบระบบบริการที่สนองตอบ
ความต้องการของประชาชน	 การลดข้ันตอน	 และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 ควบคู่กับ 
การพัฒนาตนเอง	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

	 ยดึหลกั	คณุธรรม	4	ประการ	ของในหลวงรชักาลที	่9	คอื	1.	รกัษาความสตัย์	ความจรงิใจ 
ต่อส่ิงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม	 2.	ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความดี	 3.	อดทน 
อดกลั้น	 และอดออม	 4.	ระวังความช่ัว	 ความทุจริต	 และรู้จักสละประโยชน์ของตนเพ่ือประโยชน ์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง	รวมทั้งมองปัญหาให้เป็นแรงผลักดัน

	 ด�ารงตนอย่างมีวินัย	รู้หน้าที่	มีน�้าใจต่อผู้อื่น	สามัคคีภายในหน่วยงาน	ยึดมั่นในคุณธรรม	 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซ่ือสัตย์	 มีความอุตสาหะ	 หมั่นพัฒนาความรู ้	 พัฒนางาน 
ด้วยทัศนคติในการคิดเชิงบวก	น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท�างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 เพื่อให้เป็น
ตามหลักการในยุควิถีใหม่ในวิถี	New	Normal
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สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม

สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์

นายสุรัตน์  แรงกสิวิทย์      ต�ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

นางขัตติยา  รัตนดิลก     ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม

นายเกียรติศักดิ์  คงพันธ์       ต�ำแหน่ง นักนิติวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร กลุ่มตรวจพิสูจน์พยำนเอกสำร

	 หมัน่ศึกษาและพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ	เพ่ือสร้างองค์ความรูใ้นการท�าหน้าทีข่องตนให้ดทีีส่ดุ	 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรม	 และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในทุกระดับ	 นอกจากนี ้
ยังให้ความช่วยเหลือและท�ากิจกรรมต่างๆ	 ของส่วนรวมอยู่เสมอ	 ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ 
เพือ่สร้างคณุค่าในการเป็นข้าราชการทีด่ทีัง้การบรหิารจดัการแบบใหม่ทีต้่องสัน้	กระชบัและพร้อมรบั 
กับการปรับตัวได้ตลอดเวลา	 และการน�าเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย	 เพื่อให้การท�างานในรูปแบบ 
New	Normal	เป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

	 “ด่วน”	 กับ	 “ด่วนที่สุด”	 คงจะเป็นตราประทับที่คนท�างานราชการได้เห็นกันจนคุ้นชิน 
จะว่าไปแล้วงานราชการนั้นเป็นงานส�าคัญที่มีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและความก้าวหน้า
ของประเทศชาติ	 ดังนั้นจึงระลึกอยู่เสมอว่าเรามีหน้าท่ีส�าคัญต้องท�าให้เร็วและให้ดี	 ต้องท�าทุกงาน 
อย่างเต็มความสามารถเพราะเวลาที่มีอยู่ในชีวิตราชการนั้นมันสั้นนักเมื่อเทียบกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่น้ี	
เม่ือหมดเวลาลงแล้วก็จะได้ไม่มาคิดเสียดายว่ามี	 โอกาสแล้วไม่ท�าให้เต็มที่	 ที่ส�าคัญคือ	 ต้องรู้จักปรับ 
วิธีคิดและวิธีการท�างานให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยหมั่นศึกษาสภาพปัญหา 
และพัฒนาตนเอง	เพื่อให้สามารถ	คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	มาช่วยให้การปฏิบัติราชการเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 มีความรับผิดชอบ	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา	 แยกเรื่องส่วนตัวออกจาก 
หน้าที่การงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 	 ต ่อประชาชนรวมถึงการท�างานที่ โปร ่งใส 
ตรวจสอบได้และมีการบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค	 โดยให้ความส�าคัญในการท�างาน 
แบบดิจิทัลปรับมาใช้ในการท�างานมากขึ้น	 และการท�างานแบบผสมผสานกับแบบเดิม 
รวมถึงการจัดพื้นที่ในการท�างาน	 สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ท�างาน
แบบสมัยใหม่

	 มจีติส�านกึรบัผดิชอบในภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย	มุง่มัน่ด�าเนนิการด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน	น�าเทคโนโลยีเข้ามาบริหาร 
และด�าเนนิงานในภารกจิท่ีรบัผดิชอบ	เพือ่ให้งานส�าเรจ็ลลุ่วง	ก้าวล่วงปัญหาอปุสรรค	และเกดิประโยชน์ 
แก่ทางราชการ

	 ท�าความเข ้าใจกับหน ้าที่ 	 แล ้วปฏิ บัติตามหน ้าที่นั้นด ้วยก�าลังกายและใจที่มี 
และในยุค	New	Normal	ก็ต้องเปิดใจอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเองให้พร้อมรับสิ่งใหม่

สำ�นักง�น ป.ป.ส.

นายไพศาล  กันทะเตียน     ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด ส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด

หม่อมหลวงพรวิศิษฎ์  วรวรรณ     ต�ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

กรมสอบสวนคดีพิเศษ



ยุติธรรมสร้างสุข

กองบรรณาธิการ

“ยุติธรรมสร้างสุข 
ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

 กระทรวงยตุธิรรม มุง่ด�าเนนิงานสร้างความสขุให้ประชาชน 
ด้วยการให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารด้านงานยติุธรรม ได้ทัว่ถงึและรวดเรว็ ผ่านการ 
ด�าเนนิงานตามนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”  
ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยการขับเคล่ือน 
ผ่านศนูย์ยตุธิรรมสร้างสุข หรอืส�านกังานยติุธรรมจังหวดั 81 แห่งทัว่ประเทศ รวมทัง้ 
ศนูย์บรกิารร่วมกระทรวงยตุธิรรม ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร ซ่ึงได้ให้การช่วยเหลอืประชาชน
ท่ีตกเป็นผู้เสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมในพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง  
รวมทั้งการช ่วยเหลือค ่าใช ้จ ่ายในการด�าเนินคดีผ ่านกองทุนยุติธรรม โดยม ี
ศนูย์ยตุธิรรมสร้างสขุ หรอื ส�านกังานยติุธรรมจังหวดั เป็นหน่วยงานหลกัในการบรูณาการ 
กบัหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 210 แห่ง ภายใต้แนวทาง “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care”

19วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

 ตั้งอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคารที่ท�าการกระทรวง
ยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ  
นอกจากจะให้บรกิารในพืน้ทีแ่ล้ว ยงัมกีารจัดหน่วยบรกิาร 
เคลือ่นทีท่ัว่กรงุเทพมหานคร จ�านวน 50 เขต ในสถานท่ี
ต่าง ๆ  อาท ิตลาด โรงเรยีน วดั ครสิตจกัร มสัยดิ เป็นต้น  
เพือ่การให้บรกิารงานยติุธรรมในเชงิรกุ การสร้างความรบัรู้ 
เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ประชาชนอาจไม่รู้และอาจเป็น

ผู้เสียหายหรืออาจเป็นผู้กระท�าความผิดในอนาคตได้  
อนัเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยือ่ผู้กระท�า
ความผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนท่ัวไป เด็กและเยาวชน กลุ่มคนใช้แรงงาน 
พนักงานบริษัท กลุ่มคนที่มีอาชีพรับจ้างหรือกลุ่มคนที่
ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชน
เป็นอย่างดี 

 ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แม้จะมีสถานการณ์โควิด 19 แต่ศูนย์บริการร่วม 
กระทรวงยุติธรรม ยังคงลงพื้นท่ีเชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ไม่ให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้เสียงตามสายในชุมชน และร่วมกับเขตต่าง ๆ  
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการงานยุติธรรม และหากประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อน  
ศูนย์บรกิารร่วมกระทรวงยตุธิรรม จะลงพืน้ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืทนัททีีไ่ด้ทราบ ภายใต้ “ยติุธรรมเชิงรุก  
สร้างสุขให้ประชาชน”

20 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด)

 เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการช่วยเหลือ
ดังกล ่าวในระดับพื้นที่  และกรมคุ ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วย 
รบัผดิชอบในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ซึง่มแีนวทางและขัน้ตอน 
การปฏิบัติที่เป็นแบบแผน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ซ่ึงก�าหนดให้แจ้งสทิธแิก่ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม 
แบบบรูณาการภายใน 24 ชัว่โมง โดยมกีารบรูณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน  
เพ่ือให้ครอบคลุมความเสียหาย และผลกระทบทีอ่าจจะ 
เกิดขึ้นในทุกด้าน 

 จากความร่วมมือร่วมใจของส�านักงานยุติธรรมจังหวัด
หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขทั่วประเทศ ในการท�างานเชิงรุก 
ช่วยเหลือประชาชน ท�าให้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ�าปี 
พ.ศ. 2563 ประเภทพัฒนาระบบการบริการ “ระดับดี”

21วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



  น�าส่งเป็นเงินสด

ได้ที่ ส�านักงานกองทุนยุติธรรม 

ชั้น 4 อาคารกระทรวงยุติธรรม 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชน
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อบรรลุเป้าหมาย ลดความ 
เหลื่อมล�้ าในสังคมเพ่ือให ้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก และรวดเร็ว 
โดยมีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด�าเนินคดี ขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย  

ช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุน
โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ด้วยความตัง้ใจ 
ให ้บริการและช่วยเหลือประชาชน ท�าให ้ประชาชน 
เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุนยุติธรรม 
อยู่ในระดับดีมาก แบ่งเป็น ส่วนภูมิภาค พึงพอใจ ร้อยละ 
95.03 และส่วนกลาง ร้อยละ 91.19

2

1

4

 นอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถมีส่วนช่วยเหลือประชาชนท่านอื่น ๆ ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ 
ด้วยการบรจิาคเงนิเข้ากองทนุยตุธิรรม เพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุช่วยเหลอืประชาชนในการด�าเนนิคด ีการขอปล่อยชัว่คราว
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งสามารถน�าใบเสร็จ
ไปลดหย่อนภาษีได้ถึง  2 เท่า โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตามช่องทางดังนี้

หมายเหตุ :  หากท่านใดด�าเนินการบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ Net Bank ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ 
เพื่อการจัดส่งใบเสร็จรับเงินมายัง Inbox เพจกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม @Justicefundoffice  
เพื่อทางส�านักงานด�าเนินการออกใบเสร็จและจัดส่งให้ผู้บริจาคต่อไป

  โอนเงินผ่าน Net Bank ได้เฉพาะธนาคารกรุงไทย (Krungthai Next ) 
โดยวิธีการดังนี้

 1. เลือก จ่ายบิล/ช�าระค่าบริการ

  2. ค้นหา กองทุนยุติธรรมเพื่อรับช�าระค่าธรรมเนียม (708230)

 น�าเงินสดฝากได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา

 • ชื่อบัญชี กองทุนยุติธรรม (เงินฝากคลัง) 

 •  โดยระบุในใบฝากเพื่อช�าระค่าสินค้า 

ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ

 •  โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

เลขที่ Product code : 708230

 •  ชื่อบัญชี : กองทุนยุติธรรม (เงินฝากคลัง)

 •  รหัสอ้างอิง 1 : (ชื่อผู้บริจาค)

 •  รหัสอ้างอิง 2 (หมายเลขโทรศัพท์)
  ท�ารายการผ่านตู้ ATM

ได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา3

กองทุนยุติธรรม
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 ในห้วงเดอืนมกราคม - มนีาคม 2564 ทีผ่่านมา กระทรวงยติุธรรม ได้ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับความเดอืดร้อน 
ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมเป็นจ�านวนมาก โดยมีตัวอย่างกรณีที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ดังนี้

 ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม
ในสงัคม พร้อมตวัแทนผูเ้สยีหายจากการหลอกลวงให้ร่วม 
ลงทุนแชร์ Forex-3D น�าดอกไม้เข้าขอบคุณ นายสมศักดิ์  
เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี  
ธนกฤต จติรอารย์ีรตัน์ เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลดักระทรวงยติุธรรม และเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษ  
ที่สามารถจับกุมนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู ้บริหารบริษัท  
FOREX-3D ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีแชร์ลูกโซ่ FOREX  
หลงัจากหลบหนคีดเีกอืบ 2 ปี พร้อมยืน่หนงัสอืขอให้ตรวจสอบ 
บุคคลรอบข้างของนายอภิรักษ์ เพราะเกรงว่าจะมีการ 
ถ่ายโอนเงินไปยังบุคคลที่ 3 เนื่องจากทรัพย์สินที่ถูกยึด
มามีเพียง 1,100 ล้านบาท จากความเสียหายทั้งหมด  
กว่า 2 พันล้านบาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ระบวุ่า จะเร่งด�าเนินการเพือ่ให้เกดิความชดัเจนและโปร่งใส

▲  ผูเ้สยีหายคดแีชร์ Forex-3D เข้าขอบคุณรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม ไม่ทิง้คดี

การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
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ข้อมูลการติดต่อส�านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

 ทั้งนี้ หากประชาชนตกเป็นผู ้เสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 
สามารถตดิต่อขอรบัความช่วยเหลอื ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข 
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร. สายด่วนยุติธรรม 1111 
กด 77 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 กระทรวงยุติธรรม เร ่ ง เยียวยาผู ้ เสียหาย 
ถกูแทงผิดตวั บรเิวณตลาดนดัแห่งหนึง่ในพืน้ที ่ต.คลองหก  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้านผู้เสียหายกังวลในความ 
ไม่ปลอดภัยเนื่องจากกลุ ่มผู ้ก่อเหตุค่อนข้างมีอิทธิพล  
โดยมี ว่าท่ีร้อยตรธีนกฤต จติรอารย์ีรตัน์ เลขานกุารรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงยติุธรรม เป็นผู้รับเรื่อง ทั้งนี้ได้ประสาน 
สอบถามความคืบหน้าคดจีากผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 1 

 ด้านพ่อผู้บาดเจ็บ ได้กล่าวขอบคุณศูนย์ยุติธรรม
สร้างสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึง 
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตฯ ที่มารับเรื่องด้วยตัวเอง รู้สึกสบายใจ
ท่ีได้ทราบความคืบหน้าของคดี ทั้งนี้ตนไม่เคยทราบ 
มาก่อนเลยว่ามีศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ที่สามารถจ่ายเงิน
เยยีวยาให้กบัผูเ้สยีหายได้ จงึอยากฝากขอบคณุทกุหน่วยงาน
ที่ ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ทราบว่า ขณะนีต้�ารวจสามารถจบักมุผูก่้อเหตุได้แล้ว และ
อยู่ในขั้นตอนการด�าเนินคดี ส่วนเเนวทางความช่วยเหลือ 
ได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม เยียวยาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งค่ารักษา
พยาบาลตามจริง และเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา 
นอกจากน้ีจะส่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพ้ืนที ่
ไปดูแลเรื่องที่มีผู้มีอิทธิพลมาข่มขู่ผู้เสียหายด้วย
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	 โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ การปรับตัวให้เท่าทัน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยท�าให้การส่ือสารนั้นประสบความส�าเร็จได้อย่างรวดเร็ว  
กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม มภีารกจิในการส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน รวมถงึส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารของรฐั และช่องทางการอ�านวยความเป็นธรรม 
ในกระบวนการยตุธิรรมได้อย่างเสมอภาค ทัว่ถงึ และเท่าเทยีม จงึได้ด�ำเนนิโครงกำรกำรศกึษำสือ่เรยีนรู้
เพือ่กำรส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธแิละเสรีภำพผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศในยคุดิจทิลัข้ึน เพ่ือวเิคราะห์
พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในยคุดิจทิลัและการรบัรูด้้านสทิธิเดก็ ในกลุม่นกัเรยีนเขตกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล โดยเน้นศึกษาประเด็นเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพที่ส�าคัญของเด็ก ควบคู่กับการพัฒนา 
สือ่การเรยีนรูผ่้านเทคโนโลยสีมยัใหม่ ตลอดจนประเมนิผลความเข้าใจของนกัเรยีนกลุม่เป้าหมายเกีย่วกบั 
สิทธิและเสรีภาพของเด็ก ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินการและผลการวิจัยที่น่าสนใจ

การศึกษาสื่อเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
นางพิมพินี	เลี้ยงจรูญรัตน์	ผู้รวบรวมข้อมูล

นักวิชาการยุติธรรมชำานาญการ กองส่งเสริมสิทธิ และเสรีภาพ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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 คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ



 เริม่ต้นจำกกำรส�ำรวจพฤตกิรรมกำรใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัลและ 
กำรตระหนกัรูด้้ำนสิทธิเด็กของนักเรียนในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยมีการวิจัย 
เชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนในโรงเรียน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ�านวน 775 คน แบ่งเป็น 
ในเขตกรุงเทพฯ 500 คน และเขตปริมณฑล 
อีก 275 คน โดยพบว่า มีนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ต 
โซเชียลมีเดียทุกวันถึงร้อยละ 83.40 ซึ่งส่วนใหญ่
ใช้ผ่านโทรศัพท์มอืถอืกว่าร้อยละ 90.21 อกีทัง้ยงั
ใช้งานมากกว่าวนัละ 4 ชัว่โมง ด้วย โดยแอปพลเิคชนั 
ที่นิยมมากสุด คือ ยูทูบ ร้อยละ 90.21 ตามด้วย
ไลน์ เฟซบุ๊ก และอนิสตาแกรม ส่วนกจิกรรมทีช่ืน่ชอบ 
มากสุด คือ ฟังเพลง รองลงมารับชมภาพยนตร์ 
เล่นเกม และพูดคุยกับเพื่อน

 ที่ส�าคัญเมื่อให้นักเรียนระบุสื่อที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียมากสุด 
ถึงร้อยละ 78.60 ขณะที่สื่อโทรทัศน์ใช้เพียงร้อยละ 20.60 และวิทยุน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.80 ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลส�ารวจการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในกลุ่มนักเรียน ที่ส่วนใหญ่ไม่รับฟังวิทยุมากถึงร้อยละ 57.30 และถ้ารับฟัง 
จะไม่ถงึวนัละ 1 ชัว่โมง ส่วนการรบัชมโทรทศัน์แม้จะมนีกัเรยีนถงึร้อยละ 56.10 ทีร่บัชมทกุวนั เฉลีย่วนัละ 1 - 2 ชัว่โมง  
แต่โดยมากก็นิยมรายการเกมโชว์ บันเทิงมากกว่าข่าว จึงแสดงให้เห็นว่าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลได้มีบทบาท
ต่อการรับรู้ของเด็กและเยาวชนมากกว่าสื่อประเภทอื่น

ใช้อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียทุกวัน

กิจกรรมที่ชื่นชอบมำกที่สุด

1
2 3

แอปพลิเคชันที่นิยมมำกสุด

ระยะเวลำ
ใช้งำน

มากกว่า

วันละ 4 ชั่วโมง

ฟังเพลง

รับชม
ภาพยนตร์ เล่นเกม

ใช้ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ

ใช้อินเทอร์เน็ต
โซเชียลมีเดีย

78.60 %

ใช้สื่อโทรทัศน์

20.60 %
ใช้สื่อวิทยุ

0.80 %

การใช้สื่อโทรทัศน์

เฉลี่ยวันละ 1-2 ชั่วโมง

เวลำในกำรรบัชม

รับชมทุกวัน ไม่รับชมทุกวัน

56.10 %

การใช้สื่อวิทยุ

รับฟัง

ไม่ถึงวันละ 1 ชั่วโมง

เวลำในกำรรับฟัง

ไม่รับฟัง

57.30 %
สื่อที่ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้

83.40 %

90.21 %

90.21 %

พฤติกรรมการใช้สื่อเด็กและเยาวชน
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 ขณะที่ผลส�ำรวจด้ำนกำรตระหนักรู้เก่ียวกับสิทธิเด็ก พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิงเข้าใจ 
ความหมายของ “สิทธิ” “เสรีภาพ” “หน้าที่” และ “สิทธิมนุษยชน” ได้ถูกต้อง โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่เข้าใจ
ความหมาย และทราบว่ามกีฎหมายทีคุ้่มครองสทิธขิองเดก็โดยเฉพาะ มากกว่าระดบัประถมศกึษา ส่วนการตระหนกัรู้ 
ถึงประเด็นด้านสิทธิเด็ก 4 ด้าน คือ

 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีสัดส่วนกำรตระหนักรู้สิทธิในด้ำนต่ำง ๆ เพิ่มขึ้นตำมระดับหลังจำกมีกำรศึกษำ

1)  สิทธิของเด็กในการ 
มีชีวิตและการอยู่รอด

2)  สิทธิของเด็กในการ 
ได้รบัการปกป้องคุม้ครอง

3)  สิทธิของเด็กในการ
พัฒนา

4)  สิทธิของเด็กในการ 
มีส่วนร่วม

 ขณะเดียวกันมองว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีบทบาทส�าคัญในการช่วยขับเคล่ือนการละเมิด
สทิธมินษุยชนให้ลดลง โดยมกีารท�า “คูม่อืกำรจดักำรเรียนรู้สิทธมินุษยชนศกึษำส�ำหรับกำรศกึษำข้ันพ้ืนฐำน”  
สู่การปฏิบัติ โดยมีการอบรมวิทยากรเพื่อน�าคู่มือฯ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่วนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ได้มีการศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ 
ส่งเสริมสิทธิเด็กในประเทศไทยและต่างประเทศ  
รวมถึงมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  
ที่ เ ก่ียวข ้องกับการส ่ง เสริมสิทธิและเสรีภาพ 
ด้านเด็กเยาวชน และด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ�านวน 5 ท่าน ซึง่พบว่า ประเทศไทยและ 
ต่างชาติมีกระบวนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพส�าหรับเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
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 ส่วนขั้นตอนกำรประเมินผลสื่อเรียนรู้ ได้มีการวัดผลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จ�านวน 50 คน พบว่า ภายหลังจากการรับชมสื่อเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล นักเรียนมีความตระหนักรับรู ้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพเพิ่มขึ้น 
ในทุกประเด็น 

 ดงันัน้ จงึเหน็ได้ว่ำโครงกำรศกึษำสือ่เรยีนรู ้
เพ่ือกำรส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัล ได้ช่วยให้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ รับทรำบพฤติกรรม
กำรเรียนรู ้ข้อมูลด้ำนสิทธิ เสรีภำพในกลุ ่มเด็ก 
และเยำวชน เพือ่น�ำไปใช้วำงแผนส่งเสริมกำรคุม้ครอง 
สิทธิและเสรีภำพในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษำ 
และมธัยมศกึษำได้มปีระสิทธภิำพเพ่ิมข้ึนในอนำคต

 อย่างไรก็ดีในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญฯ เห็นว่า เด็กยังไม่ทราบเร่ืองสิทธิ 
ของตัวเองในเรือ่งใกล้ตวัมากนกั เช่น สทิธิในการอยู่รอด และเสนอว่า ควรให้ความส�าคญักบัการสร้างการรบัรู ้
สทิธใินการมส่ีวนร่วมมากขึน้ เพราะเดก็ในยคุนีอ้ยูใ่นโลกส่ือโซเชยีลมาก ขณะเดียวกนัได้เสนอว่าหากต้องการ
ให้ความรูกั้บเดก็ระดบัประถมศกึษา ควรพฒันาส่ือให้ความรูโ้ดยผ่านพ่อแม่และครู ส่วนเด็กระดับมธัยมศกึษา
สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส�าหรบัแนวทางกำรพฒันำส่ือเรยีนรูเ้ก่ียวกับ
กำรส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัลส�ำหรับนักเรียน
กลุ ่มเป้ำหมำย จากการประมวลผลการวิจัยทั้ง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่า กลุ่มนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษา ให้เน้นการเผยแพร่ผ่านโซเชยีลมเีดียและ
แอปพลเิคชนัทีไ่ด้รบัความนยิม เช่น ยทูปู ไลน์ เฟซบุก๊ 
อินสตาแกรม ตลอดจนให้เผยแพร่ผ ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น เวบ็ไซต์กรมส่งเสรมิสทิธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สถาบันการศึกษา 
เป็นต้น
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กำ�แพงมิอ�จกั้น

กองบรรณาธิการ

 การพัฒนาส่งเสริมให้ผู ้ต้องขัง มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ และแนวทาง 
ในการประกอบอาชพีเลีย้งตนเอง เพือ่ให้สามารถอยูร่่วมกับสังคม ภายหลังพ้นโทษได้อย่าง
ปกติ ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทส�าคัญที่กระทรวงยุติธรรมได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
ในการคืนคนดีกลับสู่สังคม
	 โดยเรือ่งราวของ	คณุบอมบ์-วรรณวฒัน์	หาญรุ่งเรอืงกจิ	ผูพ้้นโทษจากเรอืนจ�าพิเศษธนบรุ	ีนบัเป็นดอกผล 
ของส�าเร็จท่ีเกิดขึ้น	 ซึ่งปัจจุบัน	 คุณบอมบ์-วรรณวัฒน์	 นอกจากยึดอาชีพเป็นช่างวาดรูปสร้างสรรค ์
งานศิลป์แล้ว	ยังได้เปิดช่องทาง	Facebook	“บอมม์ขี้คุกเขียนรูป”	และเพจ	“ขี้คุกเขียนรูป”	เพื่อใช้เป็น
สื่อกลางสนับสนุนการขายผลงานศิลปะ	และสินค้าอีกหลายชนิด	ช่วยเหลือเพื่อน	ๆ	อดีตผู้ต้องขังที่พ้นโทษ
จากเรือนจ�า

บอมบ์-วรรณวัฒน์
เจ้าของเพจ“ขี้คุกเขียนรูป”

“เมล็ดพันธุ์จากเรือนจ�า
สู ่นักสร้างสรรคง์านศิลปะ”

อดีต คือ บทเรียน

แต่ เซียน ไม่เรียนบทเดิม
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	 แต่ระหว่างเข้าไปเรียนอยู่ในกองงานช่างศิลป	์ 
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือ 
การวาดรูป	เพราะมรีายละเอยีดเยอะจนถอดใจอยากเลกิ 
หลายคร้ัง	แต่	อาจารย์พยนต์	คนเดิม	ก็คอยเตือนสตแิละ 
ให้ก�าลังใจว่า	 “อย่าเพิ่งท้อนะ	 อย่าให้คนอื่นว่าได	้ 
ว่าเลือกคนผิด”	 ผมก็เลยตั้งใจจริงจัง	 จนสามารถชนะ
การประกวดวาดภาพอันดับ	1	ของทุกเรือนจ�า	ตั้งแต่นั้น 
เป็นต้นมาก็มบุีคคลภายนอกเข้ามาซือ้รูปผมเป็นจ�านวนมาก	 
จึงคิดได้ว ่า	 หากออกจากเรือนจ�าผมจะยึดอาชีพนี้ 
ไว้เลี้ยงชีพ	และจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดชีวิต	

	 คุณบอมบ์-วรรณวัฒน์	ได้ย้อนเล่าเรื่องราวชีวิตตนเองว่า	ในวัยเด็กผมเติบโตมา
ในครอบครัวที่อบอุ่น	มีพี่น้อง	4	คน	ซึ่งแม้ฐานะไม่ร�่ารวยแต่ก็ไม่ถึงกับยากจน
มีโอกาสเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	แต่ก็เรียนไม่จบ	เพราะไปคบเพื่อนเกเร
จนเสียการเรียน	จนกระทั่งอายุได้	17	ปี	ก็เริ่มรู้จักกับยาเสพติด	เพื่อนแนะน�า
ให้เสพ	เสพไปสกัระยะหนึง่	ก็มองหาลูท่างมาเป็นผูข้าย	และกเ็ริม่ขายยาเสพตดิ
เรื่อยมาจนถึงอายุ	23	ปี	จนสมัยนั้นมีเงินเก็บในบัญชีหลายล้านบาท
และไม่เคยโดนจับเลยสักครั้ง		จนถึงตอนอายุ	24	ปี	ชีวิตก็เปลี่ยนไป
เมื่อได้รับหมายเรียกข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์และท�าร้ายร่างกายผู้อื่น
จนบาดเจ็บสาหัส	ซึ่งตอนนั้นรู้สึกงงว่าไปท�าตอนไหน	เพราะผม
มีทองที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดมากกว่าอีก	แต่ก็ตัดสินใจ
เดินทางไปมอบตัวและถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้จ�าคุก18	ปี	3	เดือน

	 ระหว่างทีอ่ยูใ่นเรือนจ�าพเิศษธนบรีุ		6	เดอืนแรก 
ก็คดิถึงลกูมาก	เพราะเพิง่คลอดออกมาได้ไม่นาน	จงึตดัสนิใจ 
ไปสมคัรเรียนในโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เพื่อเรียนวิชาจิตรกรรมไทย	 	 เพราะอยากหากิจกรรม 
ช่วยท�าจิตใจให้สงบ	โดยผมพยายามลงสมัครไป	4	ครั้ง	
แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับ	 เพราะผมมีรอยสักออกนอกร่มผ้า 
มากเกนิไป	จนครัง้ท่ี	5	อาจารย์พยนต์	เขยีวมรกต	ได้เหน็ 
ความตั้งใจก็เลยรับผมเข้าไปเรียน

	 ชวีติก้าวแรกทีเ่ข้าสูเ่รอืนจ�า	 เป็นอะไรทีโ่หดร้ายมาก	 
ผมสูญเสียทุกอย่าง	 รถ	 บ้าน	 และคนรัก	 แต่ก็ได้รู ้จัก 
นกัค้ายาเสพตดิรายใหญ่ด้วย	จนต่อมาวนัที	่	31	มนีาคม	2555	 
เมื่อผมได้ออกจากเรือนจ�าหลังศาลฎีกาตัดสินยกฟ้อง	 
ตอนน้ันในใจก็คิดว่าออกมารอบนี้จะต้องรวยกว่าเดิม	
ต้องค้ายาเสพติดให้มากขึ้น	 เพื่อชดเชยเวลาที่เสียไป
ในเรือนจ�า	 5	 ปี	 9	 เดือน	 แต่เมื่อกลับมาค้ายาได้ไม่นาน	 
วันที่โหดร้ายก็ได ้กลับมาเยือนผมอีกครั้ง	 ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์	 2559	 เมื่อผมถูกจับข้อหาจ�าหน่ายยาเสพติด		 
ถูกตัดสินจ�าคุก	 4	 ปี	 6	 เดือน	 ซึ่งเวลานั้นภรรยาผม 
ได้ตั้งท้องลูกอีกคนด้วย	
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	 หลังจากพ้นโทษออกมา	 ผมก็น้อมน�าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี	 9	 ออกมาใช ้	 
ไม่วิง่ตามเทคโนโลย	ีและตัง้ใจท�างานศลิปะออกมาให้ดทีีส่ดุ	รวมถงึ 
ยังต้ังใจอยากช่วยเหลืออดีตผู้ต้องขังทุกคนให้มีที่ยืนในสังคม	 
โดยการท� าสั มมาอา ชีพที่ สุ จริ ต ได ้ ด ้ วย	 จึ ง ได ้ ตั้ ง เพจ	 
Facebook	 “ขี้คุกเขียนรูป”	 ขึ้นมา	 เพ่ือให้อดตีนกัโทษทกุคน 

“ถึงวันนี้ ผมไม่เคยเปรียบตัวเองว่า

เป็นศิลปินหรือช่างศิลป์ใด ๆ

ผมเปรียบตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์

ที่เรือนจ�าได้ปลูกไว้แล้วโยนออกมา

ให้เมล็ดพันธุ์นี้เติบโตและเจริญงอกงาม

แผกิ่งก้านที่ดีต่อไป”

สามารถน�างานศิลปะท่ีตัวเองท�ามาขายในเพจของผมได้	 และตอนนี ้
ก็ยังรวบรวมกลุ่มอดีตผู ้ต้องขังที่มีความสามารถในงานศิลปะทุกแขนง 
กว่า	30	คน	มาช่วยกระจายงานของลูกค้าที่ผมรับมาด้วย

	 ท้ายนี้ผมขอขอบคุณชีวิต	10	ปี	ในเรือนจ�าที่ท�าให้ผมได้มีวันที่ดี 
อกีครัง้	 และขอฝากถงึผูต้้องขังทีย่งัอยู่ในเรอืนจ�าหรอือดตีผู้ต้องขงัท่ีพ้นโทษ 
มาแล้วว่า	 ทุกคนมีความสามารถในตัวเอง	 เพียงแต่เรายังค้นหาไม่เจอ	
ขอให้อดทนมาก	 ๆ	 รับความจริงในสิ่งที่เป็น	 และจงวางอุเบกขาไว้กับ 
ค�าดูหมิ่นทั้งหลาย	 อย่าเพิ่งถอดใจก่อนที่จะเริ่มท�า	 และช่วงเวลาดี	 ๆ	 
จะกลับเข้ามาหาเราแน่นอน	

	 “ถึงวันนี้	 ผมไม่เคยเปรียบตัวเองว่าเป็นศิลปินหรือช่างศิลป์ใด	 ๆ	 
ผมเปรยีบตัวเองเป็นเมลด็พนัธุท่ี์เรือนจ�าได้ปลกูไว้แล้วโยนออกมาให้เมลด็พนัธ์ุนี ้
เติบโตและเจริญงอกงาม	 แผ่กิ่งก้านที่ดีต่อไป	 ซึ่งจนถึงวันนี้เป้าหมายที่ผม 
ได้เคยตั้งใจไว้	 ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้ว	 จึงอยากขอโอกาสจากสงัคมช่วยมอง 
อดีตนักโทษอย่างพวกผมหน่อย	 เพราะยังมีอดีตนักโทษอีกหลายคนที่พร้อม 
แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมนี้อีกครั้ง”
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ยุติธรรมกับการต่างประเทศ

ความตกลงระหว่างประเทศ
คืออะไร?
โดย นางธันย์ชนก อุ่นบรรเทิง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร กองก�รต่�งประเทศ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

	 โดยทั่วไปความตกลงระหว่างประเทศที่จัดท�า
ขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐ	หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่าง
ประเทศ	 หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับ 
องค์การระหว่างประเทศ	 อาจมีสถานะเป็นสนธิสัญญา	 
(treaty)	 ที่มีผลผูกพันภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ	ซึง่ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
เรียกสนธิสัญญาว่า	 “หนังสือสัญญา”	 อย่างไรก็ดี	 
สามารถเรยีกสนธสิญัญาเป็นชือ่อืน่	ๆ 	ได้	เช่น	ความตกลง	 
(Agreement)	 พิธีสาร	 (Protocol)	 บันทึกความเข้าใจ	
(Memorandum	of	Understanding	-	MOU)	บันทึก
ความตกลง	(Memorandum	of	Agreement	-	MOA)	
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (Memorandum	 of	 
Cooperation	-	MOC)	ข้อตกลง	(Arrangement)	เป็นต้น

	 การจัดท�าความตกลงกับต ่างประเทศ 
นับเป็นช่องทางหนึ่งในการประสานความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศ	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยาย 
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนั	และยงัเป็นเครือ่งยนืยนั
ถึงพันธกรณีที่มีอยู ่กับต่างประเทศตามข้อความที่
ระบุไว้ในเอกสาร	 ทั้งนี้	 ในการจัดท�าความตกลงกับ
ต่างประเทศนั้น	 โดยท่ัวไป	 สามารถด�าเนินการได้	 
2	แนวทาง	ดังนี้	
	 1.	 ใช้วิธีการทาบทามผ่านช่องทางการทูต
โดยติดต่อผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยในต่างประเทศ	 หรือสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย	
โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นสื่อกลางในการ
ประสาน
	 2.	 ใช ้วิธีการทาบทามผ่านหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกันโดยตรง	 โดยอาจใช้ช่องทางการทูตเป็น 
มาตรการเสริม	 หรือใช้โอกาสท่ีมีการเยือนของ 
คณะผู ้แทนในระดับสูงเพื่อทาบทามในหลักการ 
ในลกัษณะเกริน่น�าว่าจะพฒันาความร่วมมอืกนัในด้านใด	 
แล้วจึงมอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติเจรจาจัดท�า 
ความตกลงกันต่อไป	

 ความตกลงระหว่างประเทศ คือ 
เอกสารที่สองฝ่ายท�าขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกัน 
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ว่าจะปฏิบตัริะหว่างกันอย่างไร  
โดยอาจเป็นการจดัท�าระหว่างรฐักบัรฐั หรอืระหว่าง 
รฐักบัองค์การระหว่างประเทศ หรอืระหว่างองค์การ 
ระหว่างประเทศกบัองค์การระหว่างประเทศ หรอื
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 
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 ทั้งนี้	 การจัดท�าความตกลงระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมโดยส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบ 
ของบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOC)	 บันทึกความตกลง	 (MOA)	 และ 
ความตกลง	(Agreement)	เนือ่งจากการจัดท�าความตกลงในลกัษณะดังกล่าวไม่มผีลผกูพนัทางกฎหมาย	แต่เป็น 
การส่งสญัญาณถงึความยนิยอมพร้อมใจของทัง้สองฝ่ายทีล่งนาม	เพือ่เตรยีมเดนิหน้าสูก่ารท�าสัญญาระหว่างกนั	 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ไทยเป็นผู้ทาบทาม/เสนอการเจรจา และกรณีท่ีไทยเป็นผู้ได้รับ 
การทาบทาม/เสนอการเจรจา โดยมีขั้นตอนด�าเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการดำาเนินงานจัดทำา MOU หรือความตกลงระหว่างประเทศ

*	มติคณะรัฐมนตรี	ที่	นร	0505/ว26	ลงวันที่	29	มกราคม	2558	

ประกอบหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ	ที่	กต.	0805/ว972
*	มติคณะรัฐมนตรี	ที่	นร	0505/ว26	ลงวันที่	29	มกราคม	2558	ประกอบหนังสือ

กระทรวงการต่างประเทศ	ที่	กต.	0805/ว972ลงวันที่	17	ธันวาคมคม	2558

เร่ิม เริม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นชอบการจัดท�า	MOU/ความตกลง

หน่วยงานเสนอร่าง	MOU/ความตกลง	แก่คู่เจรจาเพื่อเจรจาโต้ตอบ

หน่วยงานพิจารณาแก้ไขร่าง

โต้ตอบ	MOU/ความตกลง

ร่าง	MOU/ความตกลง	เป็นที่ยุติแล้ว

พิจารณา

จัดพิธีลงนาม

ร่าง	MOU/ความตกลง

เจรจาโต้ตอบ

จบการท�างาน

หน่วยงานจัดท�าเหตุผลและความจ�าเป็น	บทวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก�าหนด

กรอบและประเด็นในการจัดท�าร่าง	MOU/ความตกลง	พร้อมแผนการเจรจา

กองการต่างประเทศ	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ประมวลเรื่องเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม	

เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการจัดท�า	MOU/ความตกลง

หน่วยงานเสนอร่าง	MOU/ความตกลง	เป็นที่ยุติแล้วต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม

เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบในการลงนาม

ด�าเนินการตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาความตกลง

แผนการเจรจากรอบการเจรจาและประเดน็ในการจดัท�า

เหตุผลและความจ�าเป็นในการจัดท�า	MOU/ความตกลง

ร่าง	MOU/ความตกลง

ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่ได้ข้อยุติ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบตรงกัน

ให้ปรับแก้

พิจารณา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นชอบการจัดท�า	MOU/ความตกลง

หน่วยงานเสนอร่าง	MOU/ความตกลง	แก่คู่เจรจา

หน่วยงานพิจารณาแก้ไขร่าง

โต้ตอบ	MOU/ความตกลง

ร่าง	MOU/ความตกลง	เป็นที่ยุติแล้ว

จัดพิธีลงนาม

ร่าง	MOU/ความตกลง

หน่วยงานศึกษา	วิเคราะห์ข้อมูล	ข้อดี	ข้อเสียจากร่าง	MOU/ความตกลงที่ได้รับจาก

หน่วยงานต่างประเทศพร้อมเหตผุลและความจ�าเป็นเพือ่ก�าหนดท่าทใีนต่อข้อเสนอจดัท�า	

MOU/ความตกลง	พร้อมกรอบการเจรจาและแผนการเจรจาหากได้รับอนุมัติให้จัดท�า

กองการต่างประเทศ	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ประมวลเรื่องเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม

เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการจัดท�า	MOU/ความตกลง

เสนอร่าง	MOU/ความตกลง	เป็นที่ยุติแล้วต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม

เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบในการลงนาม

ด�าเนินการตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาความตกลง

บทวิเคราะห์ข้อมูลของร่าง	MOU/ความตกลง

กรอบการเจรจาและประเด็นในการจัดท�า

ร่าง	MOU/ความตกลง

ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่ได้ข้อยุติ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบตรงกัน

ให้ปรับแก้

: กรณีที่ไทยเป็นผู้ทาบทาม / เสนอการเจรจา : กรณีที่ไทยเป็นผู้ได้รับการทาบทาม / เสนอการเจรจา

จบการท�างาน

จบการท�างาน

จบการท�างาน

จบการท�างาน

พิจารณา

เจรจาโต้ตอบ

จบการท�างานพิจารณา
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	 ส�าหรบัความตกลงทีก่ระทรวงยตุธิรรมได้จัดท�ากบัหน่วยงานต่างประเทศ	ณ	ปัจจุบนั	ประกอบด้วย

 อย ่างไรก็ดี หัวใจส�าคัญในการพิจารณา
ส�าหรับการจัดท�าความตกลงระหว่างประเทศนั้น 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องควรค�านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศเป ็นหลัก  อีกทั้ งควรพิจารณาถึ ง 
ผลกระทบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างรอบด้านอกีด้วย

ความตกลงที่ลงนามแล้ว มีจำานวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่

ความตกลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณา มีจำานวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่

1 	บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมาย
ระหว่ า งกระทรวงยุ ติ ธ รรมแห่ ง 
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรม 
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	
(Memorandum	of	Understanding	 
(MOU)	 on	 Justice	 and	 Legal	
Affairs	 Cooperation	 between	
the	Ministry	 of	 Justice	 of	 the	
Kingdom	 of	 Thailand	 and	 the	
Ministry	of	Justice	of	the	Socialist	
Republic	of	Vietnam)	

2 	 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร ่วมมือด ้านกิจการยุติธรรมและ
กฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ยติุธรรมแห่ง	สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว	 (Memorandum	 of	
Understanding	(MOU)	on	Justice	
and	 Legal	 Affairs	 Cooperation	
between	the	Ministry	of	Justice	
of	the	Kingdom	of	Thailand	and	
the	Ministry	of	Justice	of		the	Lao	
People’s	Democratic	Republic)	

3 	บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นกับ
กระทรวงยตุธิรรมแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ในสาขากฎหมายและการบริหารงาน 
ยตุธิรรม	 (Memorandum	of	Cooperation	 
(MOC)	 between	 the	 Ministry	 
of	 Justice	 of	 the	 Kingdom	 of	 
Thailand	and	the	Ministry	of	Justice	
of	Japan	in	the	Field	of	Legal	and	

Justice	Administration) 

1 	 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงยุติธรรมอียิปต์กับกระทรวง
ยุติธรรมไทย	(Draft	Memorandum	 
of	 Understanding	 between	
the	Ministry	 of	 Justice	 of	 the	
Arab	Republic	of	Egypt	and	the	 
Ministry	 of	 Justice	 of	 Kingdom	
of	Thailand)	

2 	 ร่างความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม
กั บ ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม รั ส เ ซี ย	 
(Agreement	 on	 Cooperation	 
between	the	Ministry	of	Justice	 
of	 the	 Russian	 Federation	 
and	 the	 Ministry	 of	 Justice	 
of	the	Kingdom	of	Thailand)	

3 	 ร่างความตกลงความร่วมมือทาง
กฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม
ไทยกับกระทรวงยุติธรรมรัฐกาตาร์	 
(Draft	Agreement	on	Legal	and	
Justice	 Cooperation	 between	
the	Ministry	 of	 Justice	 of	 the	
Kingdom	 of	 Thailand	 and	 the	
Ministry	of	 Justice	of	 the	State	
of	Qatar)
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เรือนจำ�ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา

เยี่ยมเรือนจำ�ชั่วคร�วหนองเรียง

35ว�รส�รยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

	 ในเรอืนจำ�ชัว่คร�วหนองเรยีง มแีหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ
และอากาศบริสทุธ์ิเหมาะกบัทกุคนในครอบครวั มีท้ังร้�นก�แฟ	อ�ห�รอรอ่ยอย�่งกว๋ยเตีย๋ว
ผดัไทยปล�ย�่ง	รวมถงึจุดเชก็อนิชมววิไวร้อต้อนรบัผูม้าเยอืนอกีหลายแหง่ ไมว่า่จะเปน็บรเิวณ
สะพ�นไม้ที่ทอดย�วจ�กร้�นก�แฟผ่�นทุ่งดอกท�นตะวัน	 และทุ่งดอกบ�นไม่รู้โรย หรือ 
จะเดินออกกำาลังอีกนิดเพื่อเจออุโมงค์นำ้�เต้�ยักษ์	 ฟ�ร์มสัตว์	 แปลงน� เหมาะสำาหรับ 
การบันทึกภาพในโมเมนต์สำาคัญอย่างยิ่ง
 ไม่เพียงแค่น้ันภายในพ้ืนที่เรือนจำาชั่วคราวหนองเรียงขนาด 35 ไร่ ยังถูกพัฒนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต�มรอยศ�สตร์พระร�ช� โดยกรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกผู้ต้องขังท่ีมี
ความประพฤติดี ใกล้พ้นโทษตามเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ มาพัฒนาพฤตินิสัยและเรียนรู้ 

	 ทุกวันนี้	เรือนจำ�ชั่วคร�วหนองเรียง	อำ�เภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย ได้กล�ยเป็น

แลนด์ม�ร์คท่องเที่ยวสำ�คัญแห่งหนึ่งของจังหวัด	ที่ใครผ่�นม�จะต้องแวะเยี่ยมเยียนกัน 

ซึ่งมีท่ีม�จ�กแนวคิดของ	 น�ยสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม	 และ	

น�ยอ�ยุตม์	 สินธพพันธ์ุ	 อธิบดีกรมร�ชทัณฑ์	 ในก�รนำ�พื้นที่ว่�งเปล่�ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์

ในเรือนจำ�และทัณฑสถ�น	 ม�พัฒน�ให้กล�ยเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงสังคม	 เพื่อสร้�งโอก�สแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอ�ชีพต่�ง	 ๆ	 ให้ส�ม�รถ 

นำ�ไปใช้ต่อยอดเป็นอ�ชีพภ�ยหลังพ้นโทษออกจ�กเรือนจำ�ได้

น�ยกิตติพงษ์		ละชั่ว 
ผู้บัญชาการเรือนจำาอำาเภอสวรรคโลก
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วิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ตามปณิธานแนวคิด  
“เร�จะทำ�ให้ได้	 (WE	 CAN	 DO)”	 เพื่อคืนคนดี 
มีคุณค่าสู่ สั งคม โดยได้รับความร่วมมือจาก 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่อยู่โดยรอบ 
ใหก้ารสนบัสนนุ เครือ่งมอืจักรกล วสัดุอปุกรณ์ต่าง ๆ
 ประกอบด้วย 1)	ก�รเรียนรู้ศ�สตร์พระร�ช� 
โครงก�รพระร�ชท�น	 โคก	หนอง	น�	แห่งนำ้�ใจ 
และคว�มหวงักรมร�ชทัณฑ์,	โครงก�ร	1	ไร	่1	แสน	
2)		ฝกึวชิ�ชพีเลีย้งสตัว	์ประกอบดว้ย 
โค,	 กระบือ,	 ไก่พ้ืนเมือง,	 ไก่ไข่ 

3)	ฝกึวชิ�ชพีเล้ียงไกช่นพันธุไ์ทยเหลอืงห�งข�ว		4)		ฝกึวชิ�ชพีปลูกพชืเศรษฐกจิ 
เง�ะ,	 มังคุด,	 ทุเรียน	 ในพ้ืนที่แปลงส�ธิต	 5)	 ฝึกวิช�ชีพปลูกพืชผักแบบ 
ผสมผส�น	6)	ฝึกวิช�ชีพด้�นก�รบริก�รร้�นอ�ห�ร,	ร้�นก�แฟ,	มัคคุเทศก์  
ซ่ึงช่วยให้ผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว สามารถนำาความรู้ไปปรับปรุงพื้นที่
ของตนเองในการทำาการเกษตรแบบผสมผสานได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีที่ดิน ก็สามารถ 
นำาวิชาชีพการปรุงอาหาร ชงกาแฟ ออกไปประกอบอาชีพได้เช่นกัน  
 นอกจากนี ้เมือ่ชว่งปลายปทีีผ่า่นมา ในโอกาสที ่น�ยสมศกัดิ	์เทพสทิุน	 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำาเนินงาน 
ยังตั้งเป้าหมายให้เป็นเรือนจำาท่องเท่ียวตลอดปี 2564 อีกด้วย ซ่ึงปัจจุบัน 
ได้กระแสตอบรับอย่างดี  โดยเฉพ�ะวันหยุดสุดสัปด�ห์มีนักท่องเท่ียวเข้�ชม
ม�กถึง	200	-	300	คน 

	 ท้ายนี้	 กรมราชทัณฑ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวชม	 

สัมผัสภาพลักษณ์ใหม่ของเรือนจำาในเมืองไทย	 เพราะไม่ใช่แค่ 

ได้รับความประทับใจเพลิดเพลินกลับไป	 แต่ยังช่วยหยิบยื่นโอกาส	

สร้างกำาลังใจให้ผู้ต้องโทษ	 ได้มีพลังออกไปใช้ชีวิตหลังพ้นโทษ 

อีกครั้งด้วย



กฎหมายสามัญประจำาบ้าน

 หนี้นอกระบบ  นับเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่สังคมไทยมา 

อย่างยาวนาน จากข้อมูลพบว่า มีคนไทยไม่ต่ำากว่า 1 ล้านรายท่ียัง 

พึ่งพาเงินกู้นอกระบบอยู่ ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำาให้เกิดความยากจน 

และความเหลื่อมล้ำาทางสังคมตามมา

 ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราตกเป็นเหยื่อ 

ของหนี้นอกระบบ เราควรรู้จักกับรูปแบบของ

หนี้นอกระบบไว้ ก่อน โดยตามความหมายของ  

“หนี้นอกระบบ” บัญญัติไว้หลายรูปแบบ ทั้งหมายถึง  

หนี้ เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย 

กำาหนดร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

โดยที่ เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน และยังรวมถึง 

หนี้ ท่ี เกิดจากมูลหนี้ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น  

หน้ีท่ีเกิดจากการพนัน หรือหน้ีท่ีเกิดจากยาเสพติด 

ให้โทษ ตลอดจนหมายถึงหนี้ที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์  

ไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ  

เนื่องจากเงื่อนไขการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ  

ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่าง 

ผู้ขอกู้และผู้ให้ก ู ้

หรือกล่าวโดยสรุป หนี้นอกระบบ คือ การกู้หนี้ทั้งในรูปของตัวเงินและสิ่งของที่อยู่ 

นอกระบบสถาบนัการเงิน และไมไ่ด้อยูภ่ายใตก้ารกำากับดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทยหรอืกระทรวงการคลงั  

โดยการกู้หนี้ยืมสินไม่ได้ให้ความสำาคัญกับหลักฐานการกู้ยืมเงิน และมีดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมาย 

กำาหนดไว้

โดย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร

ผู้อำานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หนี้ นอกระบบ
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 หน้ีรายวนั ม ี2 ลกัษณะ คอื  (1)  หนีเ้งนิสด ทอง หรอืสนิคา้อืน่ ๆ  เป็นเงนิกูท่ี้เรยีกเกบ็ดอกเบีย้

รายวนั โดยบวกทัง้เงินตน้และดอกเบีย้ไวด้ว้ยกนั สว่นใหญค่ดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 20 ตอ่การใหกู้ย้มื  

1 คร้ัง โดยจะมรีะบบการจัดเกบ็หนีท่ี้แตกตา่งกันไป  (2)  เงินกู้ในลกัษณะ “ดอกลอย” มกีารเก็บดอกเบีย้ 

ทุกวันจนกว่าจะนำาเงินต้นมาคืนทั้งก้อน และจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 5 - 20 บาทต่อเดือน

 หนี้รายเดือน/รายปี เป็นการปล่อยกู้ระยะยาวมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป 

และเก็บดอกเบี้ยรายเดือนจนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน ส่วนมากการกู้ลักษณะนี้ 

ไม่มีการกำาหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน และหากยอดเงินกู้สูงจะมีการใช้หลักทรัพย์ 

คำ้าประกัน เช่น โฉนดที่ดินด้วย ท่ีสำาคัญเงินกู้ประเภทนี้ยังมักมี 

ปัญหาเร่ือง “ดอกลอย” ตามมา คือถ้าลูกหน้ีไม่สามารถชำาระหน้ี 

ทั้งจำานวนได้ในคราวเดียวกัน จะให้จ่ายเฉพาะดอกเบ้ีย 

เท่านั้น  หากมีการผิดนัดชำาระก็จะถูกคิดดอกเบี้ยทบต้น

ทบดอกทำาให้ยอดหนี้สูงขึ้นเป็นเงาตามตวั

หนี้
ระยะสั้น 

หนี้
ระยะยาว

สำ�หรับรูปแบบและประเภทของหนี้นอกระบบแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

ดอกเบี้ยแพงเกินกฎหมายกำาหนด 

ดอกเบี้ยคงที่ไม่มีลดต้นลดดอก 

มักบังคับให้กู้เกินวงเงินที่ต้องการ 

มคีวามเสีย่งโดนทวงหนีโ้หดโดยไมม่ี

ความเป็นธรรม 

ยังอาจมีการทวงหนี้จากคนใกล้ชิด

ความน่ากลัวของหน้ีนอกระบบ
จำาแนกได 5 ลักษณะ 

1

2

3

4

5
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 ปัจจุบันได้มีกฎหมายท่ีใช้กำากับดูแลหนี้นอกระบบ โดยบังคับห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา 
อยู ่หลายฉบับ ได้แก่

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654  

บัญญัติว่า “ห้ามมิให้คิดดอกเบ้ียเกินร้อยละ 15 ต่อปี  

ถ้าในสัญญากำาหนดดอกเบ้ียเกินกว่าน้ัน ก็ให้ลดลงมา 

เป็นร้อยละ 15 ต่อปี” และในมาตรา 150 ยังระบุว่า  

“การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 

เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การน้ันถือเป็นโมฆะ

ทัง้หมด” ทัง้น้ีเพือ่ดแูลให้การกูย้มืเงนิเปน็ไปอยา่งเหมาะสม  

โดยผู้กู้ได้รับเงินกู้ตามความประสงค์ ส่วนผู้ให้กู้ได้รับ 

ผลตอบแทนในเรื่องดอกเบี้ยตามอัตราที่สมควร

 นอกจากน้ี ยังมีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกิน 

อตัรา พ.ศ. 2560 ซึง่กำาหนดวา่ “บคุคลใดกต็ามทีใ่หบ้คุคลอืน่ 

กูย้มืเงนิหรอืกระทำาการใด ๆ  ทีเ่ปน็การอำาพรางการกูย้มืเงิน 

โดยมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี”้ (1)  เรยีกดอกเบ้ีย

เกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายกำาหนดไว้   (2)   กำาหนดข้อความอันเป็นเทจ็

ในเรือ่งจำานวนเงินกู้หรือเร่ืองอืน่ ๆ  ไวใ้นหลกัฐานการกูย้มืเงนิ  

หรือตราสารท่ีเปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ย

เกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด 3 กำาหนดจะเอาหรือรับเอา 

ซึ่งประโยชน์อย่างอื่น นอกจากดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็น 

เงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่า

ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอัตราสมควรตาม 

เง่ือนไขการกู้ยืมเงิน ให้ถือมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ย 

เกินอัตรา มีโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 

200,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

บทลงโทษก�รเรียกดอกเบี้ยเกินอัตร�ที่กำ�หนด

หากพบเห็นการปล่อยเงินกูนอกระบบท่ีผิดกฎหมาย 

สามารถรองเรียนไดท่ี

1599

1155 

1567  

1359  

02 - 575 -3344 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญา

ท่ีไม่เป็นธรรมของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ศูนย์ดำารงธรรม

ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

                ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
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รู้ไว้ใช่ว่า...
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ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข)

กิจกรรมร่วมสนุกตอบค�ำถำมท้ำยเล่ม  
วารสารยุติธรรม ฉบับที่ 2 ประจ�าปี 2564

ติดตามการประกาศผลทาง Facebook : กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice,Thailand

โดย กองบรรณาธิการ

ที่สำ�คัญภ�ยในศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงยุติธรรม ยังให้บริก�รภ�ยใต้ม�ตรฐ�น GECC (สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค)

 มีการจัดล�าดับคิวเ พ่ือความยุติธรรมในการ 
ให้บริการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาค 
เป็นส�าคัญ

 บริการส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยจัด
ที่จอดรถส�าหรับคนพิการ บริการวีลแชร์ ทางลาด 
ส�าหรับรถวีลแชร ์ และห้องสุขาส�าหรับผู ้ที่ ใช ้ 
รถวิลแชร์ การเดินทางสามารถมาได้โดยใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่ 
การเข้าใช้บริการ มีจุดลงทะเบียนคัดกรองและ 
เก็บข้อมูลของผู้มาติดต่อก่อนเข้าพบกับเจ้าหน้าท่ี 
พร้อมให้ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

 : http://mind.moj.go.th
 :  ไปรษณีย์ 3 หลักสี่ กทม. 10210
 : 08-1174-0834
 : complainingcenter@moj.go.th

 : svl007
 : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
 : ApplicationJustice Care บริการรับเรื่อง ยุติธรรมสร้างสุข
 : สายด่วนยุติธรรม1111 กด 77 (ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง)

สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค

การติดต่อ

เปิดให้ประชาชนใช้บริการอะไรได้บ้าง ?

รู้หรือไม่ว่า ...

 มีการจัดคิวเข้ารับการลงทะเบียน ซึ่งผู้ติดต่อ 
ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ให้เจ้าหน้าที่สแกน
เพื่อลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ MSC  
เพื่อใช้ค้นหาประวัติการติดต่อ บริการข้อมูลอ่ืน ๆ  
รวมถึงประสานส่งเร่ืองร้องทุกข์ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้โดยทันที

1  ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย

2  รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
       แจ้งเบาะแส

3  ช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

4  ช่วยเหลือเงนิค่าตอบแทนผู้เสยีหาย
       และค่าทดแทน

5  คุ้มครองพยานในคดีอาญา

6  ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

7  งานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์

8  งานบริการอื่น ๆ ของส่วนราชการ
 ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

โดยมีบริการรองรับ 8 ด้าน ดังนี้

 หลังจ�กย้�ยที่ทำ�ก�รไปยังอ�ค�รกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่)  

ชั้น 1 เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมห�นคร 10210  ขณะนี้ศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงยุติธรรม

(ศูนย์ยุติธรรมสร้�งสุข) ก็พร้อมเปิดให้บริก�รแก่ประช�ชนอีกครั้ง

จากคอลัมน์ตะลุยแดนยุติธรรม ฉบับที่ 2 นี้ ได้น�าเสนอเรือนจ�าท่องเที่ยว
เชิงเกษตร แหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา คือเรือนจ�าชื่อว่าอะไร?
1. เรือนจ�าชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย
2. เรือนจ�าชั่วคราวหนองเรียง จังหวัดสุโขทัย 

กระทรวงยุติธรรมได้เปิดร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดคุณภาพของผู้ต้องขัง 
ผ่านช่องทาง online บน Facebook , Shopee และ Lazada  ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าอะไร?

1. แบรนด์ ความสุข            2. แบรนด์ วันสุข

กติกาการร่วมสนุก
- สามารถเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราที่ QR Code นี้
- ระยะเวลาร่วมกจิกรรม ตัง้แต่บดันี ้- 18 มถุินายน พ.ศ. 2564
- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตอบค�าถามได้ท่านละ 1 ครั้ง

กระเป๋าผ้า
กระทรวงยุติธรรม

จ�านวน 5 รางวัล
1

2

ลุ้นรับของรางวัล





กระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice, Thailand

กระทรวงยุติธรรม@pr_moj

www.moj.go.th

ติดตามขอมูลขาวสารกระทรวงยุติธรรมไดที่

สายดวน
ยุติธรรม กด1111 77

อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม
เลขที่ 404 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กระทรวงยุติธรรม

สรางสังคมแหงความเปนธรรม
บนรากฐานของความเทาเทียม

Promoting a fair society based on equality

Ministry of Justice

กระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice, Thailand


