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กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
อ�ำนวยความยุตธิ รรมทีอ่ ยูเ่ คียงข้างประชาชนจวบจนระยะเวลา 130 ปี
โดยมีภารกิจส�ำคัญที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคม รวมถึงเสริมสร้างกระบวนการยุติธ รรมให้ ป ระชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว เป็นธรรม ตามหลักมาตรฐานสากล
ผ่านการด�ำเนินงานตามนโยบาย “ยุตธิ รรมสร้างสุข ยุตธิ รรมเชิงรุก
สร้างสุขให้ประชาชน”
โดยฉบับนี้ คอลัมน์ “เรือ่ งจากปก” พาไปร่วมเปิดโครงการ
“ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข” ณ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็น
โครงการที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากต่อการอ�ำนวยความยุติธรรม
ในระดับพื้นที่ โดยท�ำหน้าที่เสมือนเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
ในการบริหารเชิงรุก ลงพบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน
จากประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ภายในงาน
ดังกล่าวยังได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ�ำเลย
ในคดีอาญา นอกจากนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานในการเปิดอาคารบูรณาการ
กระทรวงยุตธิ รรมจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนการศึกษาดูงานด้านปศุสตั ว์
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคอีกด้วย
รู้หรือไม่? ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง มีให้ช้อปปิ้งกันบน
โลกออนไลน์แล้ว!! โดยกระทรวงยุตธิ รรมร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร
ด�ำเนินการให้ผลิตภัณฑ์จากผู้กระท�ำผิดเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และ
จั ด จ� ำ หน่ า ยผ่ า นเว็ บ สื่ อ กลางการจั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์
(e-marketplace) ภายใต้แบรนด์ “WANSOOK” วันสุข - สุขที่ได้
ให้โอกาส อันเป็นการเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าให้เข้าถึง
ผู้บริโภคในยุค New Normal สามารถเข้าไปติดตามเรื่องราว
น่าสนใจนี้ที่คอลัมน์ “เดินหน้ายุติธรรม”
จากนัน้ มาร่วมแสดงความยินดีกบั เหล่าข้าราชการกระทรวง
ยุติธรรม จ�ำนวน 18 ท่าน ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ในคอลัมน์ “คนยุติธรรม” พร้อมกับ
บทสัมภาษณ์สุดประทับใจและเคล็ดลับการท�ำงานจนประสบผล
ส� ำ เร็ จ รวมทั้ ง ยั ง มี อี ก หลากหลายคอลั ม น์ ใ ห้ ไ ด้ ติ ด ตาม อาทิ
คอลัมน์ “ก�ำแพงมิอาจกั้น” ไปพบกับเรื่องราวของชายหนุ่ม
ผู้พ้นโทษที่น�ำความรู้ความสามารถจากชีวิตหลังก�ำแพงผันตัวเอง
มาเป็นช่างวาดรูป พร้อมทั้งเปิดช่องทางเฟซบุ๊กเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
สนั บ สนุ น และจ� ำ หน่ า ยผลงานศิ ล ปะ, คอลั ม น์ “คุ ้ ม ครองคน
คุม้ ครองสิทธิ” น�ำเสนอถึงการศึกษาสือ่ เรียนรูเ้ พือ่ การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล,
คอลัมน์ “กฎหมายสามัญประจ�ำบ้าน” เรียนรู้เรื่องหนี้นอกระบบ,
และไปร่วมหาค�ำตอบเกี่ยวกับความร่วมมือด้านยุติธรรมในเรื่อง
“ความตกลงระหว่างประเทศคืออะไร?” ได้ที่คอลัมน์ “ยุติธรรม
กับการต่างประเทศ”
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

หมายเหตุ : วรรณกรรม บทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารยุติธรรม เป็นผลงานของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย
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บูรณาการเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ในปี 2564 กระทรวงยุตธิ รรมได้ก�ำ หนดเป้าหมายเดินหน้านโยบาย “ยุตธิ รรมสร้างสุข ยุตธิ รรมเชิงรุก
สร้างสุขให้ประชาชน” เพือ่ ขับเคลือ่ นกระบวนการยุตธิ รรมเชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง โดยล่าสุด
เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อธิบดีในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ  
นายสมศักดิ์ กล่าวระหว่างเปิดโครงการฯ ว่า การอำ�นวยความยุตธิ รรมให้เข้าถึงประชาชนทุกชนชัน้ ถือเป็นหน้าทีส่ �ำ คัญทีท่ กุ คน
ในที่นี้จะต้องช่วยกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้กลไกที่มีอยู่ของกระทรวงยุติธรรม
ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคประชาชน ในการเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา เพราะการแก้
ปัญหาที่ปลายทางจะแก้ได้ยากและไม่ยั่งยืน
โครงการ “ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข” จึงมีบทบาทสำ�คัญอย่างมาก ต่อการอำ�นวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่
โดยทำ�หน้าทีเ่ สมือนเป็นผูแ้ ทนกระทรวงยุตธิ รรมในการบริหารเชิงรุกลงพบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน ตลอดจน
แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
การเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ การเข้ารับฟังปัญหาและดำ�เนินการบรรเทาทุกข์ให้ทนั สถานการณ์ภายใน 24 ชัว่ โมง
พร้อมกันนี้ กระทรวงยุตธิ รรมได้จดั ตัง้ “ศูนย์ยตุ ธิ รรมสร้างสุข” ขึน้ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียน
จากประชาชนในหลายช่องทาง เช่น สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น Justice Care
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
ในการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายจาก
การเดินทางอีก

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

3

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบรางวัลสำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด
ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการสูง จำ�นวน 6 รางวัล ได้แก่

1

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

3

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

4

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

5

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง

6

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร

อีกทัง้ มอบรางวัล Justice Care ยุตธิ รรมสร้างสุข ยุตธิ รรม
เชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน โดยเป็นสำ�นักงานทีช่ ว่ ยเหลือประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว ให้แก่ สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดกำ�แพงเพชร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่นในจังหวัดสุโขทัย จำ�นวน 9 รางวัล ได้แก่

1

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลบ้านหลุม
อำ�เภอเมืองสุโขทัย

2

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลวังใหญ่
อำ�เภอศรีสำ�โรง

3

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลลานหอย
อำ�เภอบ้านด่านลานหอย

4

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลทุ่งยางเมือง
อำ�เภอคีรีมาศ

5

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลกง
อำ�เภอกงไกรลาศ

6

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลวังไม้ขอน
อำ�เภอสวรรคโลก

7

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลศรีสัชนาลัย
อำ�เภอศรีสัชนาลัย

8

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลศรีนคร
อำ�เภอศรีนคร

9

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลกลางดง
อำ�เภอทุ่งเสงี่ยม

ตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำ�เลยจากคดีอาญา จำ�นวน 9 ราย รวมเป็นเงินกว่า 500,000 บาท
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ต่อมาเวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารบูรณาการ
กระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ตำ�บลบ้านกล้วย อำ�เภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและอำ�นวยความยุติธรรม
แก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ โดยมี ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
เตรียมพร้อมให้บริการ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำ�นักงานบังคับคดี
จั ง หวั ด สุ โขทั ย สำ � นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สุ โขทั ย สถานพิ นิ จ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย และสำ�นักงานยุติธรรม
จังหวัดสุโขทัย
ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ ได้มอบนโยบายต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้ท�ำ หน้าทีอ่ �ำ นวยความยุตธิ รรม ลดความเหลือ่ มลํา้
และยกระดับดูแลคุณภาพชีวติ ของพีน่ อ้ งประชาชน โดยให้ตระหนักถึงการแก้ปญ
ั หาความยากจนซึง่ เป็นรากเหง้าของปัญหาความ
เหลือ่ มลาํ้ และการเข้าไม่ถงึ กระบวนการยุตธิ รรม จึงขอให้จงั หวัดสุโขทัยเป็นต้นแบบในการขับเคลือ่ นจังหวัดแรก โดยให้กระทรวง
ยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด สำ�นักชลประทาน
เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมกัน ประกอบด้วย
1. ด้านการเกษตรและปศุสตั ว์ ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกทุเรียน ประมาณ
10,000 ต้น การเลี้ยงโคเนื้อ ไก่ชน การปลูกชา เป็นต้น
2. ด้านการสร้างรายได้และสร้างอาชีพ ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพเพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 500 บาท ต่อคน ต่อเดือน เพื่อทำ�ให้จีดีพีประชากรใน
จังหวัดสุโขทัยเพิ่มขึ้นเดือนละ 300 ล้านบาท ต่อเดือน หรือเท่ากับ 3,600 ล้านบาท
ต่อปี
3. ด้ า นการส่ ง เสริ ม ระบบชลประทาน สนั บ สนุ น ให้ มี โ ครงการ
คลองท่อทองแดง และคลองแม่ระกา เพือ่ ให้ประชาชนได้มนี าํ้ ใช้ในการทำ�การเกษตร
และบริโภคอย่างเพียงพอ
4. ด้านการอำ�นวยความยุตธิ รรม ได้มงุ่ เน้นการรับเรือ่ งร้องทุกข์ การเยียวยา
ผู้เสียหายและจำ�เลยในคดีอาญาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย ตลอดจน
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรม ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ชุมชน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะเป็นการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในระดับพืน้ ที่
โอกาสนี้ กลุ่มชาวบ้านจากอำ�เภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม กรณีได้รับความเดือดร้อนถูกโกงค่าซื้อสินค้า
ทางการเกษตร ได้มอบดอกกุหลาบเพือ่ แสดงความขอบคุณรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุตธิ รรมทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมได้ให้ความช่วยเหลือจนได้รบั ความเป็นธรรม ต่อจากนัน้
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และการกีฬา
ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปากพระ โรงเรียนเชิงคีรี
(สุวิชานวรุฒิ) และโรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฏร์บูรณะ)
จึงเห็นได้วา่ การดำ�เนินโครงการ “ขับเคลือ่ นไทยด้วยยุตธิ รรมสร้างสุข”
นับเป็นกลไกสำ�คัญที่ช่วยขับเคลื่อนการอำ�นวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่
ครบทุกมิติ เริ่มตั้งแต่การลงพบปะประชาชนผ่านกลไกต่างๆ ของกระทรวง
ยุติธรรม ไปจนถึงการขจัดความยากจนเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งตลอดในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบนั มีผลการดำ�เนินงานตามนโยบายได้ลงพืน้ ที่
ช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 1,734 คดี และมีผล
การดำ�เนินงานภายใต้แนวคิดยุติธรรมสร้างสุข ได้มากถึง 43,462 เรื่อง ซึ่งในปี
2564 กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ยังมุ่งมั่นบูรณาการ
การทำ�งานร่วมกัน ในการอำ�นวยความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับพื้นที่ 3 จังหวัด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับพื้นที่  3  จังหวัด  (จังหวัดกำ�แพงเพชร  จังหวัดตาก
และจังหวัดส โุ ขทัย) รว่ มกับภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย
เช่น เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เพื่อหารือถึงโครงการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแบ่งกัน
รับปัญหาและช่วยจังหวัดคิด ตนอยากเห็นจังหวัดสุโขทัย
มีการขับเคลือ่ นและพัฒนาไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ โดยได้รว่ มกัน
วางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น เกษตร
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ในเรื่องงบประมาณ
เป็นเรื่องของจังหวัด เพื่อส่งเสริมนโยบายให้คนมีรายได้
เพิม่ ขึน้ ประมาณเดือนละ 500 บาท อย่างทีค่ วรสนับสนุน คือ
การเกษตร ที่พื้นที่สุโขทัยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงควรหา
พืชเศรษฐกิจอื่นๆ มาปลูกเสริม แต่ต้องดูถึงความต้องการ
ของตลาดด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ตนจึงอยากฝากให้ทุกคน
ช่วยกันคิดโดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้เร็วที่สุด และ
เรื่องของชลประทาน หาที่ทำ�แก้มลิงกักเก็บนํ้าเพื่อเก็บนํ้าไว้
ใช้หน้าแล้งและป้องกันนํ้าท่วม การเก็บสถิติต่างๆ ขอให้ทำ�
ไว้ตลอด ทางส่วนราชการควรประชุมทุกเดือน เพือ่ รับทราบ
ข้อมูลในการทำ�งาน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ศึกษาดูงานในพื้นที่ด้านปศุสัตว์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค
ตำ�บลเมืองเก่า อำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม และคณะ เดินทางมายังบ้านมนต์ครี ี หมู่ 6 ตำ�บลเมืองเก่า
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อดูโครงการวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค

ตนอยากทำ�หมู่บ้านที่นี่เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง วันนี้
ตนเห็นทีน่ มี่ ที างออก เมือ่ แล้งทำ�เกษตรไม่ได้กเ็ ลีย้ งวัว ตรงนี้
ถือว่าถูกใจตน และอยากทำ�บ่อนํ้า  จะประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาสำ�รวจว่าจะทำ�ตรงจุดไหนได้บ้าง วันนี้เรา
ต้องช่วยกัน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพสามารถช่วยไกล่เกลี่ยหนี้สินได้ คดีความต่างๆ
หากถูกทำ�ร้าย กลั่นแกล้ง ติดต่อสำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด
มีบริการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และมีนโยบาย
ที่อยากแจ้งให้ประชาชนทราบ เช่น การยึดทรัพย์ตัดวงจร
เครือข่ายยาเสพติด การใช้กำ�ไล EM
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เดินหน้ายุติธรรม

การจำ�หน่าย

ผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง

บนเว็บสื่อกลางการจัดจำ�หน่าย

สินค้าออนไลน์ (e-marketplace)
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว โดยหันมาพึง่ พาเทคโนโลยีในการดำ�รงชีวติ มากยิง่ ขึน้ ทำ�ให้การซือ้ ขายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) กลายเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
ในปัจจุบัน ซึ่งประเมินกันว่าตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ของไทยมีมูลค่าสูงถึง 300,000 ล้านบาท
และยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 35 ต่อปี
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กระทรวงยุตธิ รรม มีพนั ธกิจในการคืนคนดีสสู่ งั คม
จึงได้ด�ำ เนินการยกระดับและต่อยอดศักยภาพการสร้างสรรค์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู้ ต้ อ งขั ง ตามนโยบายของนายสมศั ก ดิ์
เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม โดยบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำ�นักงาน
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม กรมราชทั ณ ฑ์ กรมพิ นิ จ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน และสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ในการดำ�เนินโครงการ
เพือ่ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์จากผูก้ ระทำ�ผิดเข้าสูต่ ลาดออนไลน์
และจำ�หน่ายผ่านเว็บสือ่ กลางการจัดจำ�หน่ายสินค้าออนไลน์
หรือ e-marketplace อันเป็นการเพิม่ ช่องทางการจำ�หน่าย
สินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุค New Normal ซึ่งหน่วยงาน
มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการ
ด้านระบบขนส่งโลจิสติกส์ พร้อมทัง้ พัตนา “แบรนด์สนิ ค้า”
เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน
มาถึ ง วั น นี้ กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ เ ปิ ด หน้ า ร้ า น
เพื่ อ จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ฮนด์ เ มดคุ ณ ภาพของผู้ ต้ อ งขั ง
บน Shopee และ Lazada
ภายใต้แบรนต์ “WANSOOK”
วั น สุ ข -สุ ข ที่ ไ ด้ ใ ห้ โ อกาส
ซึ่งจากการเปิดร้านค้าภายใต้
แพลตฟอร์มดังกล่าว หน่วยงาน
มียอดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว
ไม่ ตํ่ า กว่ า 100,000 บาท
โดยพบว่า ผลิตภัณฑ์บางรายการ
ได้ รั บ กระแสตอบรั บ ที่ ดี จ าก
ผู้ บ ริ โ ภคและมี ค วามต้ อ งการ
สัง่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจำ�นวนมาก
เช่น กระเป๋ายีนส์ปักลาย กระเป๋าสายรุ้ง จากทัณฑสถาน
บำ�บัดพิเศษหญิง ทั้งนี้ รายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดภายหลังหักค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วจะถูก
นำ�ส่งให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ต้องขังต่อไป
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ขั้นตอนการช็อปออนไลน์
สร้างสุข
ให้ผู้ก้าวพลาดได้ทุกวัน
แนวทางหลังจากนี้กระทรวงยุติธรรมจะคัดเลือก
นำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ามาจำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายภายในปีแรก ช่องทาง
การจัดจำ�หน่ายสินค้าออนไลน์ (e-marketplace) จะช่วย
สร้างยอดขายได้ไม่ตํ่ากว่า 100 ล้านบาท และสามารถ
ช่ ว ยสร้ า งโอกาส สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ก ระทำ � ผิ ด ได้ ก ว่ า
15,000 คน นอกจากนี้จะดูแลรักษามาตรฐาน คุณภาพ
งานฝีมือเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่สนใจและเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนในระยะยาว
ท้ายนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เชื่อมั่นว่า แนวทางการสร้างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ช่องทางจำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จะช่วยเพิ่มยอดขาย
สินค้าให้เติบโตได้ เพราะปัจจุบันประชาชนนิยมซื้อของ
ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากสะดวกสบายในการ
เลือกซือ้ และสามารถชมรูปแบบสินค้าได้โดยไม่ตอ้ งเดินทาง
ไปที่ร้านค้า และที่สำ�คัญสินค้าของกรมราชทัณฑ์ยังเป็น
งานฝีมือที่ราคาไม่แพง

จึงขอเชิญชวนพีน่ อ้ งประชาชนมาเลือกซือ้
สินค้างานฝีมือจากผู้ต้องขัง เพราะนอกจากได้
ของดี มี คุ ณ ภาพแล้ ว ยั ง เป็ น การช่ ว ยพั ฒ นา
ศักยภาพฝีมือของผู้ต้องขัง เพิ่มโอกาสในการ
หางาน และสร้างรายได้หลังการพ้นโทษ เพื่อ
ให้กลับคืนสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ไม่กลับไป
กระทำ�ผิดซํ้าอีก

เข้าหน้าเว็บ Shopee

แบรนด์วันสุข

กดเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์
จากราชทัณฑ์ ใน shopee
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ที่นี่ยุติธรรม

เดือนมกราคม 2564

รมว.ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์ รับฟังแนวทางการท�ำงาน
เดินหน้าลดสถิติผู้ต้องขังกระท�ำผิดซ�้ำ
เล็งสร้างงาน สร้างอาชีพ สั่งเรือนจ�ำ
เพิ่มวิชาโหราศาสตร์ หลังการอบรม
ภาษาอังกฤษ - จีน ได้ผลตอบรับดี

4 มกราคม 2564

นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์
เพื่อรับฟังปัญหา รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานปี 2563 และติดตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ปี 2564 คือ 1. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็น
มาตรฐาน พัฒนาสิง่ จ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ 2. การแก้ปญ
ั หาผูต้ อ้ งขังล้นเรือนจ�ำ 3. พัฒนาองค์กรให้ทนั สมัยและโปร่งใส
และ 4. การคืนคนดีสู่สังคมและติดตามผู้พ้นโทษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะกรรมการราชทัณฑ์ และข้าราชการ
ร่วมประชุม ณ อาคารที่ท�ำการกระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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

8 มกราคม 2564

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิ รรม และประธาน กมธ. เป็นประธานการประชุม
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

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

11 มกราคม 2564

นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ 3 จังหวัด (ก�ำแพงเพชร สุโขทัย
ตาก) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวราเทพ รัตนากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ผูแ้ ทนจากกรมต่าง ๆ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีการ
วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับส่วนราชการทั้ง 3 จังหวัด ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
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รมว.ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3

15 มกราคม 2564

นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 โดยมีคณะกรรมาธิการฯ เข้าร่วมการประชุม
โดยทีป่ ระชุมได้มกี ารปรับแก้ไขร่างรายงานในส่วนข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ และขอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงก�ำหนดเวลาที่พืชกระท่อมจะถูกถอดจากยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัตินี้ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 419
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

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

15 มกราคม 2564

ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันต�ำรวจโท
กรวัชร์  ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันต�ำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ำรวจเอก
อัครพล บุณโยปัษฏัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ำรวจโท สมบูรณ์  สาระสิทธิ์  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ำรวจโท
พเยาว์ ทองเสน ผู้อ�ำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อ�ำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
ร่วมแถลงข่าวกรณีการเข้าค้นและจับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน Forex-3D  และกรณีเข้าค้นร้านค้าทีจ่ �ำหน่าย
สินค้าละเมิดเครือ่ งหมายการค้าประเภทวิทยุสอื่ สาร ย่านการค้าบ้านหม้อพลาซ่า ณ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้เสียหายคดีแชร์ Forex-3D
เข้าขอบคุณ รมว.ยุติธรรม ไม่ทิ้งคดี
ด้าน รมว.ยุติธรรม ขอให้ผู้เสียหาย
ที่ตกหล่นรีบเข้ามาแจ้งความ
ให้ข้อมูลภายใน 3 สัปดาห์

18 มกราคม 2564

นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พร้อมตัวแทนผู้เสียหาย
จากการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนแชร์ Forex-3D น�ำดอกไม้เข้าขอบคุณ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี
ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่สามารถจับกุม นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหารบริษัท FOREX-3D ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีแชร์ลูกโซ่
FOREX หลังจากหลบหนีคดีเกือบ 2 ปี พร้อมยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบบุคคลรอบข้างของนายอภิรักษ์ เพราะเกรงว่าจะมีการถ่ายโอน
เงินไปยังบุคคลที่ 3 เนื่องจากทรัพย์สินที่ถูกยึดมามีเพียง 1,100 ล้านบาท จากความเสียหายทั้งหมด กว่า 2 พันล้านบาท ณ ห้องแถลงข่าว
ชั้น 2 อาคารที่ท�ำการกระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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รมว.ยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนจาก
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
จ�ำนวน 7 ราย
เพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก
กระทรวงยุติธรรม

21 มกราคม 2564

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนจากนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
ได้น�ำผู้เสียหาย จ�ำนวน 7 ราย เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องสนฉัตร 1 - 2 ชั้น 3 อาคารที่ท�ำการ
กระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับส�ำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

21 มกราคม 2564

ศาสตราจารย์ พิ เ ศษวิ ศิ ษ ฏ์ วิ ศิ ษ ฏ์ ส รอรรถ
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU)
การด�ำเนินงานของศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรม (Data Exchange
Center : DXC) ระหว่างส�ำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม โดยมี
นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม นายศุภกิจ
แย้มประชา รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม และพันต�ำรวจโท พงษ์ธร
ธัญญสิริ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนาม เพื่อเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุม
ศาลอาญา อาคารศาลอาญา ชั้น 10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564

28 มกราคม 2564

ศาสตราจารย์พเิ ศษวิศษิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบการติดตามความคืบหน้าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) และได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการก�ำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จ�ำคุก หรือ
ควบคุมผู้ต้องหา จ�ำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม 10 - 01 ชั้น 10 อาคารที่ท�ำการ
กระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เลขานุการ รมว.ยุติธรรม ขอให้ประชาชน
ที่ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
น�ำเอกสารไปติดต่อที่ส�ำนักงานยุติธรรม
จังหวัด เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

3 กุมภาพันธ์ 2564

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

กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ร่วมมือก ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คืนคนดีสู่สังคมหนุนสร้างงาน - สร้างอาชีพ ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่

5 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการสร้างงาน

สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในระบบงานภาคนิคมอุตสาหกรรม โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และ นายสุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พเิ ศษวิศษิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม นายอายุ ต ม์ สิ น ธพพั น ธุ ์ อธิ บ ดี ก รมราชทั ณ ฑ์ นายณั ฐ พล รั ง สิ ต พล อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 10 - 01 อาคารที่ท�ำการกระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รมว.ยุติธรรม เปิดปฏิบัติการ “พาลีปราบยา” พร้อมตั้งคณะท�ำงานร่วมผนึกก�ำลังธนาคาร - สถาบันการเงินช่วยติดตามเส้นทาง
ธุรกรรมเครือข่าย ยืนยันนายกรัฐมนตรีเอาจริง สั่งปราบปรามให้หมดสิ้น - ติดตามผลอยู่ตลอด ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือเป็นอย่างดี

5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “ยุติธรรมผนึกก�ำลัง

สถาบันการเงิน ตามติดเส้นทางการเงินผูค้ า้ ยาเสพติด” โดยมี ว่าทีร่ อ้ ยตรีธนกฤต จิตรอารียร์ ตั น์ เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายอุทัย สินมา อธิบดีอัยการ
ส�ำนักงานคดียาเสพติด พันต�ำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
นายฉัตรชัย ศิริไล ประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและผู้แทนจากธนาคารและสภาบันการเงินต่าง ๆ
ร่วมงาน ณ ห้องประชุม 7 - 01 ชั้น 7 อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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รมว.ยุติธรรมเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดประเภทตุ๊กตาโมเดล 286รายการประเดิมตัวแรก
โมเดลลูฟี่วันพีช ด้วยราคา 111,000บาทพร้อมตั้งเป้ายึดทรัพย์ตัดวงจรนักค้ายาเสพติด ปี 25646,000ล้านบาท

6 กุมภาพันธ์ 2564

นายสมศั กดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ที่ไม่เหมาะสมที่จ ะเก็บ รักษา ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นประเภทตุ๊กตาโมเดล จ�ำนวน 286 รายการที่ตรวจยึดไว้ในคดียาเสพติดรายส�ำคัญ
ที่นั กค้า ยาเสพติด น�ำ เงิ นที่ ได้จากการจ�ำหน่ายยาเสพติดไปแปรสภาพเป็นทรัพย์สินดังกล่ าว เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้
ในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัตมิ าตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต
จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้บริหารของส�ำนักงาน
ป.ป.ส. ร่วมในพิธี ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่หมู่บ้านน�ำร่องพืชกระท่อมคลองสาม หารือชาวบ้านเก็บข้อมูลท�ำร่างกฎหมาย
หวังท�ำเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ แต่ต้องควบคุมการปลูกหากมากไปจะท�ำราคาตก

7 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่หารือและรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้นำ�ชุมชน และชาวบ้านเกี่ยวกับกฎหมายพืชกระท่อม เพื่อนำ�ข้อเสนอและความคิดเห็นต่าง ๆ ไปเป็นข้อมูลในการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม
ซึ่งเป็นกฎหมายรองของ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อมที่ผ่านการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว และกำ�ลังเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านนำ�ร่อง 135 แห่ง โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการพืชกระท่อมตำ�บลและหมูบ่ า้ น เพือ่ รายงานผลการนำ�ร่องในพืน้ ที่ ทัง้ การตรวจสอบข้อมูลการขึน้ ทะเบียนผูเ้ สพและผูค้ รอบครอง
พืชกระท่อมผ่านระบบสารสนเทศ การจัดทำ�ธรรมนูญชุมชนและแผนปฏิบัติการควบคุมพืชกระท่อม จัดทำ�ประชาคม เป็นต้น ณ หมู่ที่ 12
ตำ�บลคลองสาม อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงยุติธรรม
ครั้งที่ 1/2564

8 กุมภาพันธ์ 2564

ศาสตราจารย์พเิ ศษวิศษิ ฏ์  วศิ ษิ ฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่า งกฎหม ายของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานะความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมาย
ของกระทรวงยุติธรรมตามบัญชี แสดงสถานภาพร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม มีร่างกฎหมายที่อยู่ในแผนฯ จ�ำนวนทั้งสิ้น 16 ฉบับ
พร้อมนี้ ที่ประ ชุมได้ร่วมกันพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... ซึ่งมีประเด็นหารือส�ำคัญประการหนึ่ง
เกีย่ วกับประวัตอิ าชญากรรมของผูท้ เี่ คยกระท�ำความผิด ซึง่ ส่งผลต่อความไว้วางใจของหน่วยงานทีจ่ ะรับบุคคลนัน้ ๆ เข้าท�ำงาน จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องก�ำหน ดห ลักเก ณฑ์การจัดการประวัติการกระท�ำความผิด นับตั้งแต่การเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมหรือเปิดเผย
ประวัตอิ าชญากรรมโดยตลอดส�ำหรับคดีทมี่ คี วามส�ำคัญหรือกระทบต่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวม เพือ่ เป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง
การคุ้มครองสังคมและการให้โอกาสผู้กระท�ำความผิดในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 7 - 01
ชั้น 7  อาคารที่ท�ำการกระทรวงยุุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

คนยุติธรรม

สังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำ�ปี 2563
กองบรรณาธิการวารสารยุตธิ รรม ขอแสดงความยินดีกบั ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุตธิ รรม ประจ�ำปี 2563 ทุกท่าน
ทีไ่ ด้รบั รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงคุณงามความดีทที่ กุ ท่านได้เสียสละท�ำงาน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนและ
ประเทศชาติ คอลัมน์คนยุตธิ รรมฉบับนีจ้ งึ ขอยกย่องคุณงามความดีของทุกท่านด้วยการน�ำเสนอหลักการปฏิบตั ติ นของการเป็นข้าราชการ
ที่ดี รวมทั้งการปรับตัวปรับการท�ำงานให้เข้ากับวิถี New Normal ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจ�ำปี 2563  
ทั้ง 19 ท่าน เพื่อส่งเสริม เป็นแรงบันดาลใจ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การท�ำงานให้กับทุกท่านค่ะ

สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางสาวรัตดาวัล ร่วมสุข

ต�ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

เมื่อได้รับโอกาสให้ท�ำงาน ก็ตั้งใจและมุ่งมั่นท�ำให้ส�ำเร็จ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และ
ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ส�ำหรับในวิถี New Normal ต้องเริ่มจากปรับกระบวน
ทางความคิดให้เป็นแบบ Growth Mindset การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง คือ โอกาสในการ
พัฒนาตนเอง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในที่สุด

นางสาวศศิกานต์ เย็นเยือก

ต�ำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมช�ำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและมาตรฐานทางจริยธรรม และ
ท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ
มุ ่ ง ประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ค วามยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น พร้ อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และก้าวให้ทันกับยุคดิจิทัล

กรมคุมประพฤติ
นางสาวอิทธินนั ท์ ชัยโพธิทอง ต�ำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำ� นาญการพิเศษ กองอ�ำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ การคุมประพฤติ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจิต ส�ำนึ ก ที่ ดี รั บผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ และมุ ่ ง ผลสั มฤทธิ์ ข องงาน พร้ อ มให้ บริการประชาชน
ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด Covid-19
เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างเข้าใช้บริการ

นางสาวศิริรักษ์ อ่วมสี

ต�ำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�ำนาญงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เสียสละ โปร่งใส ตรวจสอบได้
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ โดยให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งเรียนรู้การน�ำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างสภาวะสุขอนามัย
ในสถานที่ท�ำงาน
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายปริวรรต จวนสาง ต�ำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมช�ำนาญการ ส�ำนักงานเลขานุการกรม
ครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ โดยยึดถือและค�ำนึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
เป็นหลัก

กรมบังคับคดี
นายเมธี อาชามาส

ต�ำแหน่ง นิติกรช�ำนาญการ กองบังคับคดีล้มละลาย 6

ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ทุ่มเทต่อหน้าที่ ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เรียนรู้
และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาใช้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นางกนกพร รอดไสว ต�ำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน กองบังคับคดีล้มละลาย 3
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีท่ีสุด ด้วยความมุ่งมั่นและพากเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตบริการ
ยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน พร้อมทั้งยอมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง
เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางฉอ้อน สวยรูป ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5
ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทนและรอบคอบ เพราะการ
ปฏิบัติของเรากระทบถึงคนจ�ำนวนมากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงประชาชนผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้อง ในยุค New Normal ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา สร้างความเข้าใจ และการตระหนักรู้
แก่บคุ ลากร เด็กและเยาวชน ประชาชนทีร่ บั บริการให้มากทีส่ ดุ ปรับการท�ำงานให้ทนั ต่อสถานการณ์
โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านออนไลน์ให้มากขึ้น

นางสาวฉัตณฑี ศิลากุล ต�ำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการ กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
ยึ ด มั่ น อยู ่ เ สมอว่ า งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายคื อ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต ้ อ งท� ำ อย่ า งเต็ ม
ความสามารถต้องพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของตนเองอยู่เสมอ เชื่อมั่นในการท�ำงานเป็นทีม
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวทาง
การท�ำงานภายใต้ขอ้ จ�ำกัดทีจ่ ะสามารถบรรลุถงึ เป้าหมายขององค์กรให้ได้ดที สี่ ดุ และต้องค�ำนึงถึง
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
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กรมราชทัณฑ์
นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม

ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน และหลักความเสมอภาค เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
ในการครองคน นอกจากนี้ การครองงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน ทุ่มเท
อุทิศตนให้กับทางราชการ เน้นการท�ำงานเป็นทีม การปรับตัวเพื่อเป็นข้าราชการยุคใหม่ในวิถี
New Normal ต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและหาวิธีการ
กระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ

นายธนบูรณ์ จันทรมาลัย

ต�ำแหน่ง นักทัณฑวิทยาช�ำนาญการ กองทัณฑปฏิบัติ

ข้าราชการต้องปฏิบัติงานให้สมกับศักยภาพของตนเองบนความท้าทายในสายงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ ปฏิบตั งิ านด้วยความเมตตา อ่อนน้อม ถ่อมตน มุง่ อุทศิ ตนเพือ่ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน ทั้งยังต้องเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่กล้าท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม
กล้าคิดในมิติใหม่ๆ ที่น�ำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แต่คงรูปแบบ
การให้บริการที่เป็นมิตรพร้อมช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกในทุกโอกาสที่พึงกระท�ำได้

นายสุรชัย ถัดพลกรัง

ต�ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ เรือนจ�ำกลางคลองไผ่

รู้และเข้าใจบทบาทของตนเอง มีทัศนคติที่ดี ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียร เข้มแข็ง อดทน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีเครือข่ายการท�ำงาน ค�ำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมือง ถือประโยชน์ของประชาชน
เป็นศูนย์กลาง วิเคราะห์ แยกแยะ จัดล�ำดับความส�ำคัญ และออกแบบระบบบริการที่สนองตอบ
ความต้องการของประชาชน การลดขั้นตอน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ควบคู่กับ
การพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

นางสาวปวริศา สุขโข

ต�ำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช�ำนาญงาน เรือนจ�ำกลางยะลา

ยึดหลัก คุณธรรม 4 ประการ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ 1. รักษาความสัตย์ ความจริงใจ
ต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 2. ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความดี 3. อดทน
อดกลั้น และอดออม 4. ระวังความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง รวมทั้งมองปัญหาให้เป็นแรงผลักดัน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวปรียนุช คงฤทธิศึกษากร

ต�ำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานอธิบดี

ด�ำรงตนอย่างมีวินัย รู้หน้าที่ มีน�้ำใจต่อผู้อื่น สามัคคีภายในหน่วยงาน ยึดมั่นในคุณธรรม
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความโปร่ ง ใสและซื่ อ สั ต ย์ มี ค วามอุ ต สาหะ หมั่ น พั ฒ นาความรู ้ พั ฒ นางาน
ด้วยทัศนคติในการคิดเชิงบวก น�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท�ำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เป็น
ตามหลักการในยุควิถีใหม่ในวิถี New Normal

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายสุรัตน์ แรงกสิวิทย์

ต�ำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ส�ำนักงานเลขานุการกรม

หมัน่ ศึกษาและพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ นการท�ำหน้าทีข่ องตนให้ดที ส่ี ดุ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในทุกระดับ นอกจากนี้
ยังให้ความช่วยเหลือและท�ำกิจกรรมต่างๆ ของส่วนรวมอยู่เสมอ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ
เพือ่ สร้างคุณค่าในการเป็นข้าราชการทีด่ ที งั้ การบริหารจัดการแบบใหม่ทตี่ อ้ งสัน้ กระชับและพร้อมรับ
กับการปรับตัวได้ตลอดเวลา และการน�ำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย เพื่อให้การท�ำงานในรูปแบบ
New Normal เป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

นางขัตติยา รัตนดิลก

สำ�นักงานกิจการยุติธรรม
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

“ด่วน” กับ “ด่วนที่สุด” คงจะเป็นตราประทับที่คนท�ำงานราชการได้เห็นกันจนคุ้นชิน
จะว่าไปแล้วงานราชการนั้นเป็นงานส�ำคัญที่มีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและความก้าวหน้า
ของประเทศชาติ ดังนั้นจึงระลึกอยู่เสมอว่าเรามีหน้าที่ส�ำคัญต้องท�ำให้เร็วและให้ดี ต้องท�ำทุกงาน
อย่างเต็มความสามารถเพราะเวลาที่มีอยู่ในชีวิตราชการนั้นมันสั้นนักเมื่อเทียบกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้
เมื่อหมดเวลาลงแล้วก็จะได้ไม่มาคิดเสียดายว่ามี โอกาสแล้วไม่ท�ำให้เต็มที่ ที่ส�ำคัญคือ ต้องรู้จักปรับ
วิ ธี คิ ด และวิ ธี ก ารท� ำ งานให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยหมั่ น ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา
และพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถ คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้การปฏิบัติราชการเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นายเกียรติศักดิ์ คงพันธ์

ต�ำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
หน้ า ที่ ก ารงานมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ประชาชนรวมถึ ง การท� ำ งานที่ โ ปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้และมีการบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค โดยให้ความส�ำคัญในการท�ำงาน
แบบดิ จิ ทั ล ปรั บ มาใช้ ใ นการท� ำ งานมากขึ้ น และการท� ำ งานแบบผสมผสานกั บ แบบเดิ ม
รวมถึงการจัดพื้นที่ในการท�ำงาน สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ท�ำงาน
แบบสมัยใหม่

สำ�นักงาน ป.ป.ส.
นายไพศาล กันทะเตียน

ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

มีจติ ส�ำนึกรับผิดชอบในภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มุง่ มัน่ ด�ำเนินการด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
เพื่อประโยชน์ของทางราชการและอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน น�ำเทคโนโลยีเข้ามาบริหาร
และด�ำเนินงานในภารกิจทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้งานส�ำเร็จลุลว่ ง ก้าวล่วงปัญหาอุปสรรค และเกิดประโยชน์
แก่ทางราชการ

หม่อมหลวงพรวิศิษฎ์ วรวรรณ

ต�ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ หน้ า ที่ แล้ ว ปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ นั้ น ด้ ว ยก� ำ ลั ง กายและใจที่ มี
และในยุค New Normal ก็ต้องเปิดใจอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเองให้พร้อมรับสิ่งใหม่
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ยุติธรรมสร้างสุข

“ยุติธรรมสร้างสุข

กองบรรณาธิการ

ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

กระทรวงยุตธิ รรม มุง่ ด�ำเนินงานสร้างความสุขให้ประชาชน

ด้วยการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านงานยุตธิ รรม ได้ทวั่ ถึงและรวดเร็ว ผ่านการ
ด�ำเนินงานตามนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”
ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยการขับเคลื่อน
ผ่านศูนย์ยตุ ธิ รรมสร้างสุข หรือส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด 81 แห่งทัว่ ประเทศ รวมทัง้
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน
ที่ตกเป็นผู้เสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมในพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง
รวมทั้ ง การช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น คดี ผ ่ า นกองทุ น ยุ ติ ธ รรม โดยมี
ศูนย์ยตุ ธิ รรมสร้างสุข หรือ ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 210 แห่ง ภายใต้แนวทาง “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care”
วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารที่ท�ำการกระทรวง
ยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ
นอกจากจะให้บริการในพืน้ ทีแ่ ล้ว ยังมีการจัดหน่วยบริการ
เคลือ่ นทีท่ วั่ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 50 เขต ในสถานที่
ต่าง ๆ อาทิ ตลาด โรงเรียน วัด คริสตจักร มัสยิด เป็นต้น
เพือ่ การให้บริการงานยุตธิ รรมในเชิงรุก การสร้างความรับรู้
เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ประชาชนอาจไม่รู้และอาจเป็น
ผู้เสียหายหรืออาจเป็นผู้กระท�ำความผิดในอนาคตได้
อันเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยือ่ ผูก้ ระท�ำ
ความผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน กลุ่มคนใช้แรงงาน
พนักงานบริษัท กลุ่มคนที่มีอาชีพรับจ้างหรือกลุ่มคนที่
ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชน
เป็นอย่างดี

ส� ำ หรั บ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แม้ จะมี ส ถานการณ์ โ ควิ ด 19 แต่ ศู นย์ บริ ก ารร่ วม
กระทรวงยุติธรรม ยังคงลงพื้นที่เชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไม่ให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้เสียงตามสายในชุมชน และร่วมกับเขตต่าง ๆ
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการงานยุติธรรม และหากประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อน
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม จะลงพืน้ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทันทีทไี่ ด้ทราบ ภายใต้ “ยุตธิ รรมเชิงรุก
สร้างสุขให้ประชาชน”
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ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด)
เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการช่วยเหลือ
ดั ง กล่ า วในระดั บ พื้ น ที่ และกรมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วย
รับผิดชอบในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ มีแนวทางและขัน้ ตอน
การปฏิบัติที่เป็นแบบแผน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ซึง่ ก�ำหนดให้แจ้งสิทธิแก่ผเู้ สียหายหรือเหยือ่ อาชญากรรม
แบบบูรณาการภายใน 24 ชัว่ โมง โดยมีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
เพือ่ ให้ครอบคลุมความเสียหาย และผลกระทบทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นในทุกด้าน

จากความร่วมมือร่วมใจของส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด
หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขทั่ว ประเทศ ในการท� ำ งานเชิ ง รุ ก
ช่วยเหลือประชาชน ท�ำให้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2563 ประเภทพัฒนาระบบการบริการ “ระดับดี”
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กองทุนยุติธรรม
เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชน
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อบรรลุเป้าหมาย ลดความ
เหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คมเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก และรวดเร็ว
โดยมี ภ ารกิ จ ในการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในการ
ด�ำเนินคดี ขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย

ช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุน
โครงการให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน ด้วยความตัง้ ใจ
ให้ บ ริ ก ารและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน ท� ำ ให้ ป ระชาชน
เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุนยุติธรรม
อยู่ในระดับดีมาก แบ่งเป็น ส่วนภูมิภาค พึงพอใจ ร้อยละ
95.03 และส่วนกลาง ร้อยละ 91.19

นอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถมีส่วนช่วยเหลือประชาชนท่านอื่น ๆ ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
ด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนยุตธิ รรม เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดี การขอปล่อยชัว่ คราว
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งสามารถน�ำใบเสร็จ
ไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตามช่องทางดังนี้

1

	โอนเงินผ่าน Net Bank ได้เฉพาะธนาคารกรุงไทย (Krungthai Next )
โดยวิธีการดังนี้
1. เลือก จ่ายบิล/ช�ำระค่าบริการ
	2. ค้นหา กองทุนยุติธรรมเพื่อรับช�ำระค่าธรรมเนียม (708230)

2

	
ท�ำรายการผ่านตู้ ATM
ได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

3

น�ำเงินสดฝากได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
• ชื่อบัญชี กองทุนยุติธรรม (เงินฝากคลัง)
• โดยระบุในใบฝากเพื่อช�ำระค่าสินค้า
ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ
• โดยระบุรายละเอียดดังนี้
เลขที่ Product code : 708230
• ชื่อบัญชี : กองทุนยุติธรรม (เงินฝากคลัง)
• รหัสอ้างอิง 1 : (ชื่อผู้บริจาค)
• รหัสอ้างอิง 2 (หมายเลขโทรศัพท์)

น�ำส่งเป็นเงินสด
4	
ได้ที่ ส�ำนักงานกองทุนยุติธรรม
ชั้น 4 อาคารกระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ห ากท่านใดด�ำเนินการบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ Net Bank ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่
เพื่อการจัดส่งใบเสร็จรับเงินมายัง Inbox เพจกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม @Justicefundoffice
เพื่อทางส�ำนักงานด�ำเนินการออกใบเสร็จและจัดส่งให้ผู้บริจาคต่อไป
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การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ในห้วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ทีผ่ า่ นมา กระทรวงยุตธิ รรม ได้ชว่ ยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีตัวอย่างกรณีที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ดังนี้
ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม
ในสังคม พร้อมตัวแทนผูเ้ สียหายจากการหลอกลวงให้รว่ ม
ลงทุนแชร์ Forex-3D น�ำดอกไม้เข้าขอบคุณ นายสมศักดิ์
เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี
ธนกฤต จิตรอารียร์ ตั น์ เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุ ติ ธ รรม ศาสตราจารย์ พิ เ ศษวิ ศิ ษ ฏ์ วิ ศิ ษ ฏ์ ส รอรรถ
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม และเจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ที่ ส ามารถจั บ กุ ม นายอภิ รั ก ษ์ โกฎธิ ผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท
FOREX-3D ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีแชร์ลูกโซ่ FOREX
หลังจากหลบหนีคดีเกือบ 2 ปี พร้อมยืน่ หนังสือขอให้ตรวจสอบ
บุคคลรอบข้างของนายอภิรักษ์ เพราะเกรงว่าจะมีการ
ถ่ายโอนเงินไปยังบุคคลที่ 3 เนื่องจากทรัพย์สินที่ถูกยึด
มามีเพียง 1,100 ล้านบาท จากความเสียหายทั้งหมด
กว่า 2 พันล้านบาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ระบุวา่ จะเร่งด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส

▲

ผูเ้ สียหายคดีแชร์ Forex-3D เข้าขอบคุณรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ไม่ทงิ้ คดี
วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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กระทรวงยุ ติ ธ รรม เร่ ง เยี ย วยาผู ้ เ สี ย หาย
ถูกแทงผิดตัว บริเวณตลาดนัดแห่งหนึง่ ในพืน้ ที่ ต.คลองหก
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้านผู้เสียหายกังวลในความ
ไม่ ป ลอดภั ย เนื่ อ งจากกลุ ่ ม ผู ้ ก ่ อ เหตุ ค ่ อ นข้ า งมี อิ ท ธิ พ ล
โดยมี ว่าทีร่ อ้ ยตรีธนกฤต จิตรอารียร์ ตั น์ เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิ รรม เป็นผู้รับเรื่อง ทั้งนี้ได้ประสาน
สอบถามความคืบหน้าคดีจากผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจภูธรภาค 1

ทราบว่า ขณะนีต้ ำ� รวจสามารถจับกุมผูก้ อ่ เหตุได้แล้ว และ
อยู่ในขั้นตอนการด�ำเนินคดี ส่วนเเนวทางความช่วยเหลือ
ได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม เยียวยาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งค่ารักษา
พยาบาลตามจริง และเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา
นอกจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่
ไปดูแลเรื่องที่มีผู้มีอิทธิพลมาข่มขู่ผู้เสียหายด้วย

ด้านพ่อผู้บาดเจ็บ ได้กล่าวขอบคุณศูนย์ยุติธรรม
สร้างสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึง
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตฯ ที่มารับเรื่องด้วยตัวเอง รู้สึกสบายใจ
ที่ ไ ด้ ท ราบความคื บ หน้ า ของคดี ทั้ ง นี้ ต นไม่ เ คยทราบ
มาก่อนเลยว่ามีศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ที่สามารถจ่ายเงิน
เยียวยาให้กบั ผูเ้ สียหายได้ จึงอยากฝากขอบคุณทุกหน่วยงาน
ที่ ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ทั้ ง นี้ หากประชาชนตกเป็ น ผู ้ เ สี ย หายหรื อ ไม่ได้รับความเป็นธรรม
สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข
ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร. สายด่วนยุติธรรม 1111
กด 77 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
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ข้อมูลการติดต่อส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

คุม้ ครองคน คุม้ ครองสิทธิ

การศึกษาสื่อเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
นางพิมพินี เลี้ยงจรูญรัตน์ ผู้รวบรวมข้อมูล
นักวิชาการยุติธรรมชำ�นาญการ กองส่งเสริมสิทธิแ ละเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ การปรับตัวให้เท่าทัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยท�ำให้การสื่อสารนั้นประสบความส�ำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐ และช่องทางการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ในกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างเสมอภาค ทัว่ ถึง และเท่าเทียม จึงได้ดำ� เนินโครงการการศึกษาสือ่ เรียนรู้
เพือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจทิ ลั ขึน้ เพือ่ วิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจทิ ลั และการรับรูด้ า้ นสิทธิเด็ก ในกลุม่ นักเรียนเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล โดยเน้นศึกษาประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ส�ำคัญของเด็ก ควบคู่กับการพัฒนา
สือ่ การเรียนรูผ้ า่ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนประเมินผลความเข้าใจของนักเรียนกลุม่ เป้าหมายเกีย่ วกับ
สิทธิและเสรีภาพของเด็ก ซึ่งมีขั้นตอนการด�ำเนินการและผลการวิจัยที่น่าสนใจ

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

25

เริม่ ต้นจากการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้สอื่
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศในยุ ค ดิ จิ ทั ล และ
การตระหนักรูด้ ้านสิทธิเด็กของนักเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีการวิจัย
เชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนในโรงเรียน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 775 คน แบ่งเป็น
ในเขตกรุ ง เทพฯ 500 คน และเขตปริมณฑล
อีก 275 คน โดยพบว่า มีนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ต
โซเชียลมีเดียทุกวันถึงร้อยละ 83.40 ซึ่งส่วนใหญ่
ใช้ผา่ นโทรศัพท์มอื ถือกว่าร้อยละ 90.21 อีกทัง้ ยัง
ใช้งานมากกว่าวันละ 4 ชัว่ โมง ด้วย โดยแอปพลิเคชัน
ที่นิยมมากสุด คือ ยูทูบ ร้อยละ 90.21 ตามด้วย
ไลน์ เฟซบุก๊ และอินสตาแกรม ส่วนกิจกรรมทีช่ นื่ ชอบ
มากสุด คือ ฟังเพลง รองลงมารับชมภาพยนตร์
เล่นเกม และพูดคุยกับเพื่อน

พฤติกรรมการใช้สื่อเด็กและเยาวชน
ใช้อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียทุกวัน

83.40 %

ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ

90.21 %
มากกว่า

ระยะเวลา
ใช้งาน

วันละ 4 ชั่วโมง

แอปพลิเคชันที่นิยมมากสุด

90.21 %

กิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุด
ฟังเพลง
รับชม
1
ภาพยนตร์
เล่นเกม
2

3

ที่ส�ำคัญเมื่อให้นักเรียนระบุสื่อที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียมากสุด
ถึงร้อยละ 78.60 ขณะที่สื่อโทรทัศน์ใช้เพียงร้อยละ 20.60 และวิทยุน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.80 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลส�ำรวจการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในกลุ่มนักเรียน ที่ส่วนใหญ่ไม่รับฟังวิทยุมากถึงร้อยละ 57.30 และถ้ารับฟัง
จะไม่ถงึ วันละ 1 ชัว่ โมง ส่วนการรับชมโทรทัศน์แม้จะมีนกั เรียนถึงร้อยละ 56.10 ทีร่ บั ชมทุกวัน เฉลีย่ วันละ 1 - 2 ชัว่ โมง
แต่โดยมากก็นิยมรายการเกมโชว์ บันเทิงมากกว่าข่าว จึงแสดงให้เห็นว่าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลได้มีบทบาท
ต่อการรับรู้ของเด็กและเยาวชนมากกว่าสื่อประเภทอื่น
เวลาในการรับฟัง

การใช้สื่อวิทยุ
ใช้อินเทอร์เน็ต
โซเชียลมีเดีย
%

78.60

รับฟัง

สื่อที่ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้

ไม่รับฟัง

57.30 %

เวลาในการรับชม

การใช้สื่อโทรทัศน์
รับชมทุกวัน

ใช้สื่อโทรทัศน์
%

20.60
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ใช้สื่อวิทยุ

0.80 %

56.10 %

ไม่ถึงวันละ 1 ชั่วโมง

ไม่รับชมทุกวัน
เฉลี่ยวันละ 1-2 ชั่วโมง

ขณะที่ผลส�ำรวจด้านการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิงเข้าใจ
ความหมายของ “สิทธิ” “เสรีภาพ” “หน้าที่” และ “สิทธิมนุษยชน” ได้ถูกต้อง โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่เข้าใจ
ความหมาย และทราบว่ามีกฎหมายทีค่ มุ้ ครองสิทธิของเด็กโดยเฉพาะ มากกว่าระดับประถมศึกษา ส่วนการตระหนักรู้
ถึงประเด็นด้านสิทธิเด็ก 4 ด้าน คือ

1) ส ิทธิของเด็กในการ 2) สิทธิของเด็กในการ
3) สิทธิของเด็กในการ
มีชีวิตและการอยู่รอด
ได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง พัฒนา

4) สิทธิของเด็กในการ
มีส่วนร่วม

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนการตระหนักรู้สิทธิในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามระดับหลังจากมีการศึกษา

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้มีการศึกษา
เอกสารเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมสิทธิเด็กในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมถึงมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ด้านเด็กเยาวชน และด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ พบว่า ประเทศไทยและ
ต่างชาติมีกระบวนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพส�ำหรับเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

ขณะเดียวกันมองว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนให้ลดลง โดยมีการท�ำ “คูม่ อื การจัดการเรียนรูส้ ทิ ธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน”
สู่การปฏิบัติ โดยมีการอบรมวิทยากรเพื่อน�ำคู่มือฯ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อย่างไรก็ดีในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญฯ เห็นว่า เด็กยังไม่ทราบเรื่องสิทธิ
ของตัวเองในเรือ่ งใกล้ตวั มากนัก เช่น สิทธิในการอยูร่ อด และเสนอว่า ควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างการรับรู้
สิทธิในการมีสว่ นร่วมมากขึน้ เพราะเด็กในยุคนีอ้ ยูใ่ นโลกสือ่ โซเชียลมาก ขณะเดียวกันได้เสนอว่าหากต้องการ
ให้ความรูก้ บั เด็กระดับประถมศึกษา ควรพัฒนาสือ่ ให้ความรูโ้ ดยผ่านพ่อแม่และครู ส่วนเด็กระดับมัธยมศึกษา
สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาสือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
การส่งเสริมและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลส�ำหรับนักเรียน
กลุ ่ ม เป้ า หมาย จากการประมวลผลการวิ จั ย ทั้ ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่า กลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ให้เน้นการเผยแพร่ผา่ นโซเชียลมีเดียและ
แอปพลิเคชันทีไ่ ด้รบั ความนิยม เช่น ยูทปู ไลน์ เฟซบุก๊
อิ น สตาแกรม ตลอดจนให้ เ ผยแพร่ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เว็บไซต์กรมส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สถาบันการศึกษา
เป็นต้น
ส่วนขั้นตอนการประเมินผลสื่อเรียนรู้ ได้มีการวัดผลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จ�ำนวน 50 คน พบว่า ภายหลังจากการรับชมสื่อเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล นักเรียนมีความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพเพิ่มขึ้น
ในทุกประเด็น
ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ โครงการศึกษาสือ่ เรียนรู้
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ได้ช่วยให้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับทราบพฤติกรรม
การเรี ย นรู ้ ข ้ อ มู ล ด้ า นสิ ท ธิ เสรี ภ าพในกลุ ่ ม เด็ ก
และเยาวชน เพือ่ น�ำไปใช้วางแผนส่งเสริมการคุม้ ครอง
สิทธิแ ละเสรี ภ าพในกลุ ่ ม นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
และมัธยมศึกษาได้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
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กำ�แพงมิอาจกั้น
กองบรรณาธิการ

“เมล็ดพันธุ์จากเรือนจ�ำ
สู่ นักสร้างสรรค์งานศิลปะ”
บอมบ์-วรรณวัฒน์

เจ้าของเพจ“ขี้คุกเขียนรูป”
การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ และแนวทาง
ในการประกอบอาชีพเลีย้ งตนเอง เพือ่ ให้สามารถอยูร่ ว่ มกับสังคม ภายหลังพ้นโทษได้อย่าง
ปกติ ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทส�ำคัญที่กระทรวงยุติธรรมได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ในการคืนคนดีกลับสู่สังคม

โดยเรือ่ งราวของ คุณบอมบ์-วรรณวัฒน์ หาญรุง่ เรืองกิจ ผูพ้ น้ โทษจากเรือนจ�ำพิเศษธนบุรี นับเป็นดอกผล
ของส�ำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบัน คุณบอมบ์-วรรณวัฒน์ นอกจากยึดอาชีพเป็นช่างวาดรูปสร้างสรรค์
งานศิลป์แล้ว ยังได้เปิดช่องทาง Facebook “บอมม์ขี้คุกเขียนรูป” และเพจ “ขี้คุกเขียนรูป” เพื่อใช้เป็น
สื่อกลางสนับสนุนการขายผลงานศิลปะ และสินค้าอีกหลายชนิด ช่วยเหลือเพื่อน ๆ อดีตผู้ต้องขังที่พ้นโทษ
จากเรือนจ�ำ
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คุณบอมบ์-วรรณวัฒน์ ได้ย้อนเล่าเรื่องราวชีวิตตนเองว่า ในวัยเด็กผมเติบโตมา
ในครอบครัวที่อบอุ่น มีพี่น้อง 4 คน ซึ่งแม้ฐานะไม่ร�่ำรวยแต่ก็ไม่ถึงกับยากจน
มีโอกาสเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ก็เรียนไม่จบ เพราะไปคบเพื่อนเกเร
จนเสียการเรียน จนกระทั่งอายุได้ 17 ปี ก็เริ่มรู้จักกับยาเสพติด เพื่อนแนะน�ำ
ให้เสพ เสพไปสักระยะหนึง่ ก็มองหาลูท่ างมาเป็นผูข้ าย และก็เริม่ ขายยาเสพติด
เรื่อยมาจนถึงอายุ 23 ปี จนสมัยนั้นมีเงินเก็บในบัญชีหลายล้านบาท
และไม่เคยโดนจับเลยสักครั้ง  จนถึงตอนอายุ 24 ปี ชีวิตก็เปลี่ยนไป
เมื่อได้รับหมายเรียกข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์และท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนบาดเจ็บสาหัส ซึ่งตอนนั้นรู้สึกงงว่าไปท�ำตอนไหน เพราะผม
มีทองที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดมากกว่าอีก แต่ก็ตัดสินใจ
เดินทางไปมอบตัวและถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้จ�ำคุก18 ปี 3 เดือน
ชีวติ ก้าวแรกทีเ่ ข้าสูเ่ รือนจ�ำ  เป็นอะไรทีโ่ หดร้ายมาก
ผมสูญเสียทุกอย่าง รถ บ้าน และคนรัก แต่ก็ได้รู้จัก
นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ดว้ ย จนต่อมาวันที  ่ 31 มีนาคม 2555
เมื่ อ ผมได้ อ อกจากเรื อ นจ� ำหลั ง ศาลฎี ก าตั ด สิ น ยกฟ้ อ ง
ตอนนั้ น ในใจก็ คิ ด ว่ า ออกมารอบนี้ จ ะต้ อ งรวยกว่ า เดิ ม
ต้ อ งค้ า ยาเสพติ ด ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ชดเชยเวลาที่ เ สี ย ไป
ในเรือนจ�ำ  5 ปี 9 เดือน แต่เมื่อกลับมาค้ายาได้ไม่นาน
วั น ที่ โ หดร้ า ยก็ ไ ด้ ก ลั บ มาเยื อ นผมอี ก ครั้ ง ช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อผมถูกจับข้อหาจ�ำหน่ายยาเสพติด  
ถู ก ตั ด สิ น จ� ำ คุ ก 4 ปี 6 เดื อ น ซึ่ ง เวลานั้ น ภรรยาผม
ได้ตั้งท้องลูกอีกคนด้วย

ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำพิเศษธนบุร  ี 6 เดือนแรก
ก็คดิ ถึงลูกมาก เพราะเพิง่ คลอดออกมาได้ไม่นาน จึงตัดสินใจ
ไปสมัครเรียนในโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเรียนวิชาจิตรกรรมไทย   เพราะอยากหากิจกรรม
ช่วยท�ำจิตใจให้สงบ โดยผมพยายามลงสมัครไป 4 ครั้ง
แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับ เพราะผมมีรอยสักออกนอกร่มผ้า
มากเกินไป จนครัง้ ที่ 5 อาจารย์พยนต์ เขียวมรกต ได้เห็น
ความตั้งใจก็เลยรับผมเข้าไปเรียน
แต่ระหว่างเข้าไปเรียนอยู่ในกองงานช่างศิลป์
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือ
การวาดรูป เพราะมีรายละเอียดเยอะจนถอดใจอยากเลิก
หลายครัง้ แต่ อาจารย์พยนต์ คนเดิม ก็คอยเตือนสติและ
ให้ ก� ำ ลั ง ใจว่ า “อย่ า เพิ่ ง ท้ อ นะ อย่ า ให้ ค นอื่ น ว่ า ได้
ว่าเลือกคนผิด” ผมก็เลยตั้งใจจริงจัง จนสามารถชนะ
การประกวดวาดภาพอันดับ 1 ของทุกเรือนจ�ำ ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมาก็มบี คุ คลภายนอกเข้ามาซือ้ รูปผมเป็นจ�ำนวนมาก
จึ ง คิ ด ได้ ว ่ า หากออกจากเรื อ นจ� ำ ผมจะยึ ด อาชี พ นี้
ไว้เลี้ยงชีพ และจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดชีวิต
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“ถึงวันนี้ ผมไม่เคยเปรียบตัวเองว่า
เป็นศิลปินหรือช่างศิลป์ ใด ๆ
ผมเปรียบตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์
ที่เรือนจ�ำได้ปลูกไว้แล้วโยนออกมา
ให้เมล็ดพันธุ์นี้เติบโตและเจริญงอกงาม
แผกิ่งก้านที่ดีต่อไป”
หลั ง จากพ้ น โทษออกมา ผมก็ น ้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของในหลวงรั ช กาลที่ 9 ออกมาใช้
ไม่วงิ่ ตามเทคโนโลยี และตัง้ ใจท�ำงานศิลปะออกมาให้ดที สี่ ดุ รวมถึง
ยังตั้งใจอยากช่วยเหลืออดีตผู้ต้องขังทุกคนให้มีที่ยืนในสังคม
โดยการท� ำ สั ม มาอาชี พ ที่ สุ จ ริ ต ได้ ด ้ ว ย จึ ง ได้ ตั้ ง เพจ
Facebook “ขี้คุกเขียนรูป” ขึ้นมา เพื่อให้อดีตนักโทษทุกคน

สามารถน� ำ งานศิ ล ปะที่ ตั ว เองท� ำ มาขายในเพจของผมได้ และตอนนี้
ก็ยังรวบรวมกลุ่มอดี ต ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ มี ค วามสามารถในงานศิ ล ปะทุ ก แขนง
กว่า 30 คน มาช่วยกระจายงานของลูกค้าที่ผมรับมาด้วย
“ถึงวันนี้ ผมไม่เคยเปรียบตัวเองว่าเป็นศิลปินหรือช่างศิลป์ใด ๆ
ผมเปรียบตัวเองเป็นเมล็ดพันธุท์ เี่ รือนจ�ำได้ปลูกไว้แล้วโยนออกมาให้เมล็ดพันธุน์ ี้
เติบโตและเจริญงอกงาม แผ่กิ่งก้านที่ดีต่อไป ซึ่งจนถึงวันนี้เป้าหมายที่ผม
ได้เคยตั้งใจไว้ ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้ว จึงอยากขอโอกาสจากสังคมช่วยมอง
อดีตนักโทษอย่างพวกผมหน่อย เพราะยังมีอดีตนักโทษอีกหลายคนที่พร้อม
แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมนี้อีกครั้ง”
ท้ายนี้ผมขอขอบคุณชีวิต 10 ปี ในเรือนจ�ำที่ท�ำให้ผมได้มีวันที่ดี
อีกครัง้ และขอฝากถึงผูต้ อ้ งขังทีย่ งั อยูใ่ นเรือนจ�ำหรืออดีตผูต้ อ้ งขังทีพ่ น้ โทษ
มาแล้วว่า ทุกคนมีความสามารถในตัวเอง เพียงแต่เรายังค้นหาไม่เจอ
ขอให้อดทนมาก ๆ รับความจริงในสิ่งที่เป็น และจงวางอุเบกขาไว้กับ
ค�ำดูหมิ่นทั้งหลาย อย่าเพิ่งถอดใจก่อนที่จะเริ่มท�ำ  และช่วงเวลาดี ๆ
จะกลับเข้ามาหาเราแน่นอน
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ยุติธรรมกับการต่างประเทศ

ความตกลงระหว่างประเทศ
คืออะไร

?

โดย นางธันย์ชนก อุ่นบรรเทิง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�นาญการ กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ความตกลงระหว่างประเทศ

คือ
เอกสารที่สองฝ่ายท�ำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ว่าจะปฏิบตั ริ ะหว่างกันอย่างไร
โดยอาจเป็นการจัดท�ำระหว่างรัฐกับรัฐ หรือระหว่าง
รัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การ
ระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ หรือ
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
โดยทั่วไปความตกลงระหว่างประเทศที่จัดท�ำ
ขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่าง
ประเทศ หรื อ ระหว่ า งองค์ ก ารระหว่ า งประเทศกั บ
องค์การระหว่างประเทศ อาจมีสถานะเป็นสนธิสัญญา
(treaty) ที่มีผลผูกพันภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เรี ย กสนธิ สั ญ ญาว่ า “หนั ง สื อ สั ญ ญา” อย่ า งไรก็ ดี
สามารถเรียกสนธิสญ
ั ญาเป็นชือ่ อืน่ ๆ ได้ เช่น ความตกลง
(Agreement) พิธีสาร (Protocol) บันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding - MOU) บันทึก
ความตกลง (Memorandum of Agreement - MOA)
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (Memorandum of
Cooperation - MOC) ข้อตกลง (Arrangement) เป็นต้น
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การจั ด ท� ำ ความตกลงกั บ ต่ า งประเทศ
นับเป็นช่องทางหนึ่งในการประสานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยาย
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน และยังเป็นเครือ่ งยืนยัน
ถึงพันธกรณีที่มีอยู่กับต่างประเทศตามข้อความที่
ระบุไว้ในเอกสาร ทั้งนี้ ในการจัดท�ำความตกลงกับ
ต่างประเทศนั้น โดยทั่วไป สามารถด�ำเนินการได้
2 แนวทาง ดังนี้
1. ใช้วิธีการทาบทามผ่านช่องทางการทูต
โดยติดต่อผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยในต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นสื่อกลางในการ
ประสาน
2. ใช้ วิ ธี ก ารทาบทามผ่ า นหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกันโดยตรง โดยอาจใช้ช่องทางการทูตเป็น
มาตรการเสริ ม หรื อ ใช้ โ อกาสที่ มี ก ารเยื อ นของ
คณะผู ้ แ ทนในระดั บ สู ง เพื่ อ ทาบทามในหลั ก การ
ในลักษณะเกริน่ น�ำว่าจะพัฒนาความร่วมมือกันในด้านใด
แล้วจึงมอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติเจรจาจัดท�ำ
ความตกลงกันต่อไป

ทั้งนี้ การจัดท�ำความตกลงระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมโดยส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบ
ของบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) บันทึกความตกลง (MOA) และ
ความตกลง (Agreement) เนือ่ งจากการจัดท�ำความตกลงในลักษณะดังกล่าวไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย แต่เป็น
การส่งสัญญาณถึงความยินยอมพร้อมใจของทัง้ สองฝ่ายทีล่ งนาม เพือ่ เตรียมเดินหน้าสูก่ ารท�ำสัญญาระหว่างกัน
โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ไทยเป็นผู้ทาบทาม/เสนอการเจรจา และกรณีที่ไทยเป็นผู้ได้รับ
การทาบทาม/เสนอการเจรจา โดยมีขั้นตอนด�ำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการดำ�เนินงานจัดทำ� MOU หรือความตกลงระหว่างประเทศ
: กรณีที่ไทยเป็นผู้ทาบทาม / เสนอการเจรจา
เริม่

หน่วยงานจัดท�ำเหตุผลและความจ�ำเป็น บทวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก�ำหนด
กรอบและประเด็นในการจัดท�ำร่าง MOU/ความตกลง พร้อมแผนการเจรจา

: กรณีที่ไทยเป็นผู้ได้รับการทาบทาม / เสนอการเจรจา
เริม่

หน่วยงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสียจากร่าง MOU/ความตกลงที่ได้รับจาก
หน่วยงานต่างประเทศพร้อมเหตุผลและความจ�ำเป็นเพือ่ ก�ำหนดท่าทีในต่อข้อเสนอจัดท�ำ 
MOU/ความตกลง พร้อมกรอบการเจรจาและแผนการเจรจาหากได้รับอนุมัติให้จัดท�ำ

แผนการเจรจากรอบการเจรจาและประเด็นในการจัดท�ำ

บทวิเคราะห์ข้อมูลของร่าง MOU/ความตกลง

เหตุผลและความจ�ำเป็นในการจัดท�ำ MOU/ความตกลง

กรอบการเจรจาและประเด็นในการจัดท�ำ

ร่าง MOU/ความตกลง

ร่าง MOU/ความตกลง

กองการต่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประมวลเรื่องเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการจัดท�ำ MOU/ความตกลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นชอบการจัดท�ำ MOU/ความตกลง
ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

จบการท�ำงาน

กองการต่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประมวลเรื่องเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการจัดท�ำ MOU/ความตกลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นชอบการจัดท�ำ MOU/ความตกลง
ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เห็นชอบ

จบการท�ำงาน

เห็นชอบ

หน่วยงานเสนอร่าง MOU/ความตกลง แก่คู่เจรจาเพื่อเจรจาโต้ตอบ

หน่วยงานเสนอร่าง MOU/ความตกลง แก่คู่เจรจา

หน่วยงานพิจารณาแก้ไขร่าง
โต้ตอบ MOU/ความตกลง

ร่าง MOU/ความตกลง

เจรจาโต้ตอบ

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

หน่วยงานพิจารณาแก้ไขร่าง
โต้ตอบ MOU/ความตกลง

ร่าง MOU/ความตกลง

ไม่ได้ข้อยุติ

เจรจาโต้ตอบ

เห็นชอบตรงกัน

ไม่ได้ข้อยุติ

เห็นชอบตรงกัน

หน่วยงานเสนอร่าง MOU/ความตกลง เป็นที่ยุติแล้วต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบในการลงนาม

เสนอร่าง MOU/ความตกลง เป็นที่ยุติแล้วต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบในการลงนาม

ร่าง MOU/ความตกลง เป็นที่ยุติแล้ว

ร่าง MOU/ความตกลง เป็นที่ยุติแล้ว

จบการท�ำงาน

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

ให้ปรับแก้

จบการท�ำงาน

เห็นชอบ

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

พิจารณา

ให้ปรับแก้

เห็นชอบ

ด�ำเนินการตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาความตกลง
จัดพิธีลงนาม

ไม่เห็นชอบ

ด�ำเนินการตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาความตกลง

จบการท�ำงาน

จัดพิธีลงนาม

จบการท�ำงาน

* มติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว26 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต. 0805/ว972ลงวันที่ 17 ธันวาคมคม 2558
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ส�ำหรับความตกลงทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมได้จดั ท�ำกับหน่วยงานต่างประเทศ ณ ปัจจุบนั ประกอบด้วย

ความตกลงที่ลงนามแล้ว มีจำ�นวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่
1

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้ า นกิ จ การยุ ติ ธ รรมและกฎหมาย
ระหว่ า งกระทรวงยุ ติ ธ รรมแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุตธิ รรม
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
ร่ ว มมื อ ด้ า นกิ จ การยุ ติ ธ รรมและ
กฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ยุตธิ รรมแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นกับ
กระทรวงยุตธิ รรมแห่งราชอาณาจักรไทย
ในสาขากฎหมายและการบริ ห ารงาน
ยุตธิ รรม (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)

ความตกลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณา มีจำ�นวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่
1

ร่ า งบั น ทึ กความเข้าใจระหว่าง
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

ร่ า งความตกลงว่ า ด้ ว ยความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงยุ ติ ธ รรม
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
ไทยกับกระทรวงยุติธ รรมรัฐ กาตาร์
(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)

อย่ า งไรก็ ดี หั ว ใจส� ำ คั ญ ในการพิ จ ารณา
ส� ำ หรั บ การจั ด ท� ำ ความตกลงระหว่ า งประเทศนั้ น
หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งควรค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์
ของประเทศเป็ น หลั ก อี ก ทั้ ง ควรพิ จ ารณาถึ ง
ผลกระทบต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างรอบด้านอีกด้วย
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เยี่ยมเรือนจำ�ชั่วคราวหนองเรียง
เรือนจำ�ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา

ทุกวันนี้ เรือนจำ�ชั่วคราวหนองเรียง อำ�เภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้กลายเป็น
แลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำ�คัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ที่ใครผ่านมาจะต้องแวะเยี่ยมเยียนกัน
ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในการนำ�พื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในเรือนจำ�และทัณฑสถาน มาพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสังคม เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพต่าง ๆ ให้สามารถ
นำ�ไปใช้ต่อยอดเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำ�ได้
ในเรือนจำ�ชัว่ คราวหนองเรียง มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทีร่ ายล้อมไปด้วยธรรมชาติ
และอากาศบริสทุ ธิเ์ หมาะกับทุกคนในครอบครัว มีทงั้ ร้านกาแฟ อาหารอร่อยอย่างก๋วยเตีย๋ ว
ผัดไทยปลาย่าง รวมถึงจุดเช็กอินชมวิวไว้รอต้อนรับผูม้ าเยือนอีกหลายแห่ง ไม่วา่ จะเป็นบริเวณ
สะพานไม้ที่ทอดยาวจากร้านกาแฟผ่านทุ่งดอกทานตะวัน และทุ่งดอกบานไม่รู้โรย หรือ
จะเดินออกกำ�ลังอีกนิดเพื่อเจออุโมงค์นํ้าเต้ายักษ์ ฟาร์มสัตว์ แปลงนา เหมาะสำ�หรับ
การบันทึกภาพในโมเมนต์สำ�คัญอย่างยิ่ง
ไม่เพียงแค่นั้นภายในพื้นที่เรือนจำ�ชั่วคราวหนองเรียงขนาด 35 ไร่ ยังถูกพัฒนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา โดยกรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกผู้ต้องขังที่มี
ความประพฤติดี ใกล้พ้นโทษตามเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ มาพัฒนาพฤตินิสัยและเรียนรู้

นายกิตติพงษ์  ละชั่ว

ผู้บัญชาการเรือนจำ�อำ�เภอสวรรคโลก
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วิ ช าชี พ หลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ตามปณิ ธ านแนวคิ ด
“เราจะทำ�ให้ได้ (WE CAN DO)” เพื่อคืนคนดี
มี คุ ณ ค่ า สู่ สั ง คม โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่อยู่โดยรอบ
ให้การสนับสนุน เครือ่ งมือจักรกล วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ
ประกอบด้วย 1) การเรียนรูศ้ าสตร์พระราชา
โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา  แห่งนํ้าใจ
และความหวังกรมราชทัณฑ์, โครงการ 1 ไร่ 1 แสน
2)  ฝกึ วิชาชีพเลีย้ งสัตว์ ประกอบด้วย
โค, กระบื อ , ไก่ พื้ น เมื อ ง, ไก่ ไข่
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3) ฝึกวิชาชีพเลีย้ งไก่ชนพันธุไ์ ทยเหลืองหางขาว  4)  ฝกึ วิชาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจ
เงาะ, มังคุด, ทุเรียน ในพื้นที่แปลงสาธิต 5) ฝึกวิชาชีพปลูกพืชผักแบบ
ผสมผสาน 6) ฝึกวิชาชีพด้านการบริการร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, มัคคุเทศก์
ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว สามารถนำ�ความรู้ไปปรับปรุงพื้นที่
ของตนเองในการทำ�การเกษตรแบบผสมผสานได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีที่ดิน ก็สามารถ
นำ�วิชาชีพการปรุงอาหาร ชงกาแฟ ออกไปประกอบอาชีพได้เช่นกัน
นอกจากนี้ เมือ่ ช่วงปลายปีทผี่ า่ นมา ในโอกาสที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม เดิ น ทางมาตรวจเยี่ ย มการดำ � เนิ น งาน
ยังตั้งเป้าหมายให้เป็นเรือนจำ�ท่องเที่ยวตลอดปี 2564 อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน
ได้กระแสตอบรับอย่างดี โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์มีนักท่องเที่ยวเข้าชม
มากถึง 200 - 300 คน

ท้ายนี้ กรมราชทัณฑ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวชม
สั ม ผั ส ภาพลั ก ษณ์ ใ หม่ ข องเรื อ นจำ � ในเมื อ งไทย เพราะไม่ ใ ช่ แ ค่
ได้รับความประทับใจเพลิดเพลินกลับไป แต่ยังช่วยหยิบยื่นโอกาส
สร้ า งกำ � ลั ง ใจให้ ผู้ ต้ อ งโทษ ได้ มี พ ลั ง ออกไปใช้ ชี วิ ต หลั ง พ้ น โทษ
อีกครั้งด้วย

กฎหมายสามัญประจำ�บ้าน

หนี้ นอกระบบ
โดย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร
ผูอ้ �ำ นวยการกองคดีธรุ กิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

หนี้ น อกระบบ

นั บ เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่ อ ยู่ คู่ สั ง คมไทยมา
อย่างยาวนาน จากข้อมูลพบว่า มีคนไทยไม่ต่ำ�กว่า 1 ล้านรายที่ยัง
พึ่งพาเงินกู้นอกระบบอยู่ ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำ�ให้เกิดความยากจน
และความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมตามมา
ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราตกเป็นเหยื่อ
ของหนี้ น อกระบบ เราควรรู้ จั ก กั บ รู ป แบบของ
หนี้ น อกระบบไว้ ก่ อ น โดยตามความหมายของ
“หนี้นอกระบบ” บัญญัติไว้หลายรูปแบบ ทั้งหมายถึง
หนี้ เ งิ น กู้ ที่ คิ ด ดอกเบี้ ย เกิ น กว่ า อั ต ราที่ ก ฎหมาย
กำ�หนดร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
โดยที่ เจ้ า หนี้ ไ ม่ ใช่ ส ถาบั น การเงิ น และยั ง รวมถึ ง
หนี้ ที่ เ กิ ด จากมู ล หนี้ ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เช่ น
หนี้ที่เกิดจากการพนัน หรือหนี้ที่เกิดจากยาเสพติด
ให้โทษ ตลอดจนหมายถึงหนี้ที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์
ไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ
เนื่องจากเงื่อนไขการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ
ขึ้ น อยู่ กั บ ความพอใจระหว่ า ง
ผู้ขอกู้และผู้ให้กู้

หรื อ กล่ า วโดยสรุ ป หนี้ น อกระบบ คื อ การกู้หนี้ทั้งในรูปของตัวเงินและสิ่งของที่อยู่

นอกระบบสถาบันการเงิน และไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง
โดยการกู้ ห นี้ ยื ม สิ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ หลั ก ฐานการกู้ ยื ม เงิ น และมี ด อกเบี้ ย ที่ สู ง เกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมาย
กำ�หนดไว้
วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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สำ�หรับรูปแบบและประเภทของหนี้นอกระบบแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
หนี้
ระยะสั้น

หนี้
ระยะยาว

หนีร้ ายวัน มี 2 ลักษณะ คือ (1) หนีเ้ งินสด ทอง หรือสินค้าอืน่ ๆ เป็นเงินกูท้ เี่ รียกเก็บดอกเบีย้
รายวัน โดยบวกทัง้ เงินต้นและดอกเบีย้ ไว้ดว้ ยกัน ส่วนใหญ่คดิ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 20 ต่อการให้กยู้ มื
1 ครัง้ โดยจะมีระบบการจัดเก็บหนีท้ แี่ ตกต่างกันไป (2) เงินกูใ้ นลักษณะ “ดอกลอย” มีการเก็บดอกเบีย้
ทุกวันจนกว่าจะนำ�เงินต้นมาคืนทั้งก้อน และจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 5 - 20 บาทต่อเดือน
หนี้รายเดือน/รายปี เป็นการปล่อยกู้ระยะยาวมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป
และเก็บดอกเบี้ยรายเดือนจนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน ส่วนมากการกู้ลักษณะนี้
ไม่มกี ารกำ�หนดระยะเวลาทีช่ ดั เจน และหากยอดเงินกูส้ งู จะมีการใช้หลักทรัพย์
คํ้าประกัน เช่น โฉนดที่ดินด้วย ที่สำ�คัญเงินกู้ประเภทนี้ยังมักมี
ปัญหาเรือ่ ง “ดอกลอย” ตามมา คือถ้าลูกหนีไ้ ม่สามารถชำ�ระหนี้
ทั้งจำ�นวนได้ในคราวเดียวกัน จะให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย
เท่านั้น หากมีการผิดนัดชำ�ระก็จะถูกคิดดอกเบี้ยทบต้น
ทบดอกทำ�ให้ยอดหนี้สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ความน่ากลัวของหนีน้ อกระบบ
จำ�แนกได 5 ลักษณะ
1
2
3
4
5
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ดอกเบี้ยแพงเกินกฎหมายกำ�หนด
ดอกเบี้ยคงที่ไม่มีลดต้นลดดอก
มักบังคับให้กู้เกินวงเงินที่ต้องการ
มีความเสีย่ งโดนทวงหนีโ้ หดโดยไม่มี
ความเป็นธรรม
ยังอาจมีการทวงหนี้จากคนใกล้ชิด

DEBT

บทลงโทษการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กำ�หนด
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ฎหมายที่ ใช้ กำ � กั บ ดู แ ลหนี้ น อกระบบ โดยบั ง คั บ ห้ า มเรี ย กเก็ บ ดอกเบี้ ย เกิ น อั ต รา
อยู ่ ห ลายฉบั บ ได้แก่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654
บั ญ ญั ติ ว่ า “ห้ า มมิ ใ ห้ คิ ด ดอกเบี้ ย เกิ น ร้ อ ยละ 15 ต่ อ ปี
ถ้ า ในสั ญ ญากำ � หนดดอกเบี้ ย เกิ น กว่ า นั้ น ก็ ใ ห้ ล ดลงมา
เป็ น ร้ อ ยละ 15 ต่ อ ปี ” และในมาตรา 150 ยั ง ระบุ ว่ า
“การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
เป็ น การพ้ น วิ สั ย หรื อ เป็ น การขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย
หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน การนั้ น ถื อ เป็ น โมฆะ
ทัง้ หมด” ทัง้ นีเ้ พือ่ ดูแลให้การกูย้ มื เงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
โดยผู้ กู้ ไ ด้ รั บ เงิ น กู้ ต ามความประสงค์ ส่ ว นผู้ ใ ห้ กู้ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนในเรื่องดอกเบี้ยตามอัตราที่สมควร

หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตราที่กฎหมายกำ�หนด 3 กำ�หนดจะเอาหรือรับเอา
ซึ่ ง ประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น นอกจากดอกเบี้ ย ไม่ ว่ า จะเป็ น
เงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใด ๆ จนเห็นได้ชัด ว่ า
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ นั้ น มากเกิ น ส่ ว นอั ต ราสมควรตาม
เงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ให้ถือมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ย
เกิ น อั ต รา มี โ ทษจำ � คุ ก ไม่ เ กิ น 2 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
200,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกิน
อัตรา พ.ศ. 2560 ซึง่ กำ�หนดว่า “บุคคลใดก็ตามทีใ่ ห้บคุ คลอืน่
กูย้ มื เงินหรือกระทำ�การใด ๆ ทีเ่ ป็นการอำ�พรางการกูย้ มื เงิน
โดยมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี”้ (1) เรียกดอกเบีย้
เกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ (2) กำ�หนดข้อความอันเป็นเท็จ
ในเรือ่ งจำ�นวนเงินกูห้ รือเรือ่ งอืน่ ๆ ไว้ในหลักฐานการกูย้ มื เงิน

หากพบเห็นการปล่อยเงินกูน้ อกระบบทีผ่ ดิ กฎหมาย
สามารถรอ้ งเรียนไดท้ ่ี
1599 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
1155 ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์การกูย้ มื เงินโดยสัญญา
ทีไ่ ม่เป็นธรรมของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
1567 ศูนย์ด�ำ รงธรรม
1359 ศูนย์รบั แจ้งการเงินนอกระบบ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
02 - 575 -3344 ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีแ้ ละประชาชนทีไ่ ม่ได้รับ
ความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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รู้ไว้ใช่ว่า...
โดย กองบรรณาธิการ

รู้หรือไม่ว่า ...

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข)
เปิดให้ประชาชนใช้บริการอะไรได้บ้าง ?
หลังจากย้ายที่ทำ�การไปยังอาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่)
ชั้น 1 เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 ขณะนี้ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
(ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข) ก็พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนอีกครั้ง

โดยมีบริการรองรับ 8 ด้าน ดังนี้
1 ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย
2 รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
แจ้งเบาะแส

3 ช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม
4 ช่วยเหลือเงินค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทน

5 คุ้มครองพยานในคดีอาญา
6 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

7 งานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
8 งานบริการอื่น ๆ ของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ที่สำ�คัญภายในศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ยังให้บริการภายใต้มาตรฐาน GECC (สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค)

สะดวก

รวดเร็ว

เสมอภาค

บริการส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยจัด
ที่จอดรถส�ำหรับคนพิการ บริการวีลแชร์ ทางลาด
ส� ำ หรั บ รถวี ล แชร์ และห้ อ งสุ ข าส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ใ ช้
รถวิลแชร์ การเดินทางสามารถมาได้โดยใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่
การเข้าใช้บริการ มีจุด ลงทะเบี ย นคั ดกรองและ
เก็บข้อมูลของผู้มาติดต่อก่อนเข้าพบกับเจ้าหน้าที่
พร้อมให้ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

มีการจัดคิวเข้ารับการลงทะเบียน ซึ่งผู้ติดต่อ
ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ให้เจ้าหน้าที่สแกน
เพื่อลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ MSC
เพื่อใช้ค้นหาประวัติการติดต่อ บริการข้อมูลอื่น ๆ
รวมถึงประสานส่งเรื่องร้องทุกข์ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้โดยทันที

มี ก ารจั ด ล� ำ ดั บ คิ ว เพื่ อ ความยุ ติ ธ รรมในการ
ให้บริการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาค
เป็นส�ำคัญ

การติดต่อ

: 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)

กิจกรรมร่วมสนุกตอบค�ำถามท้ายเล่ม
วารสารยุติธรรม ฉบับที่ 2 ประจ�ำปี 2564

1

กระทรวงยุติธรรมได้เปิดร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดคุณภาพของผู้ต้องขัง
ผ่านช่องทาง online บน Facebook , Shopee และ Lazada ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าอะไร?
1. แบรนด์ ความสุข
2. แบรนด์ วันสุข

มน์ตะลุยแดนยุติธรรม ฉบับที่ 2 นี้ ได้น�ำเสนอเรือนจ�ำท่องเที่ยว
2 จากคอลั
เชิงเกษตร แหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา คือเรือนจ�ำชื่อว่าอะไร?
1. เรือนจ�ำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย
2. เรือนจ�ำชั่วคราวหนองเรียง จังหวัดสุโขทัย
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วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ลุ้นรับของรางวัล

กระเป๋าผ้า

กระทรวงยุติธรรม
จ�ำนวน

5 รางวัล

กติกาการร่วมสนุก

- สามารถเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราที่ QR Code นี้
- ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตัง้ แต่บดั นี้ - 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตอบค�ำถามได้ท่านละ 1 ครั้ง

ติดตามการประกาศผลทาง Facebook : กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice,Thailand

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

สรางสังคมแหงความเปนธรรม
บนรากฐานของความเทาเทียม

Promoting a fair society based on equality
ติดตามขอมูลขาวสารกระทรวงยุติธรรมไดที่
www.moj.go.th
กระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice, Thailand
กระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice, Thailand
กระทรวงยุติธรรม@pr_moj
อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม
เลขที่ 404 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สายดวน
ยุติธรรม

1111 กด 77

