
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 

พระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน 

พ.ศ. .... 
 

 

โดย 

 
 
 

( อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลกัการ โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาพิจารณาตรวจร่างพระราชบญัญตัฯิ ให้เปน็ไป

ตามแนวทางการจดัท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเปน็

ในการตราพระราชบญัญตัิ (Checklist) ) 

 

 

 



๒ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน 

พ.ศ. .... 

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

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน  

เหตุผล 

เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานยุติธรรมตามแนวความคิดยุติธรรมชุมชนในปัจจุบัน      
ยังไม่มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและยังไม่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กร  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้การด าเนินงานดังกลา่วยังไม่สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงสมควรก าหนดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชนในด้านงานยุติธรรมระดับชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในงานยุติธรรมชุมชนและรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
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ร่าง 
  พระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน 

พ.ศ. .... 
_____________ 

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

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

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

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

.............. 
โดยที่เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน  

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

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

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ี เรียกว่า “พระราชบญัญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบญัญัติน้ี  
 “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มี วิถีชีวิตเกี่ยวพันกันและมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
อย่างเป็นปกติและต่อเนื่องโดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกันหรือประกอบกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกันหรือมีวัฒนธรรมความเช่ือหรือความสนใจร่วมกัน” 
 “ยุติธรรมชุมชน” หมายความว่า การด าเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกของชุมชน กับหน่วยงาน
ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดทางอาญา การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน  
การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ  
และสนับสนุนการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าความผิดหรือผู้พ้นโทษ รวมทั้งการให้ความรู้และสร้างความเป็นธรรม
ด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงความยุติธรรม ทั้งนี้ โดยมีการ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล” 
 “อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความประสงค์ที่จะด าเนินงานยุติธรรมชุมชน
และได้รับการข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 
 “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” หมายความว่า สถานที่ที่ยุติธรรมชุมชนประสานงานและด าเนินงานร่วมกัน
กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน  
 “จังหวัด” ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
 “อ าเภอ” ใหห้มายความรวมถึงเขตตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารราชการกรุงเทพมหานครด้วย  
 “ต าบล” ให้หมายความรวมถึงแขวงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการกรงุเทพมหานครด้วย  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

/มาตรา 4  ... 



๔ 
 

 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนและกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มาจากภาคประชาชน รวมทั้งออกประกาศและ
ระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึง่ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
มาตรา ๕ วัตถุประสงค์การด าเนินงานยุติธรรมชุมชน  
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอ านวย

ความยุติธรรมและจัดการความไม่เป็นธรรมในชุมชน 
(๒) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านยุติธรรมชุมชนของประชาชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
(๓) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัด  
(๔) ส่งเสริมให้เกิดความความสามัคคีและความสมานฉันท์ในชุมชน รวมถึงการเคารพกฎกติกาการอยู่

ร่วมกันของคนในชุมชน 
(๕) สนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการเสริมสร้างการเข้าถึง

ความยุติธรรมของประชาชน 

หมวด 2 
คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาต ิ

 
 มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ 

ประกอบด้วย        
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน  
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการส านักงาน
ศาลปกครอง เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน  
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน จ านวน 3 คน 

 (๕) ให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายหนึ่งคน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนสองคน 

 
 /มาตรา 7 ... 



๕ 
 

มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน กรรมการหรือ  

ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  
 (๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ         

 มาตรา 8 กรรมการตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง 
ใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

 เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมไิด้มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 6(4) ข้ึนใหม่ ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 

 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการหรือแต่งตั้ง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึ งเก้าสิบวันจะไม่
ด าเนินการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้และในการนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

 หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม 

 มาตรา 9 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ       
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก   
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 7 
 (๔) รัฐมนตรีให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่     

 มาตรา 10 คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารงานยุติธรรมชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน า

นโยบายและแนวทางในการบริหารงานยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติ  
 (๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานยุติธรรม

ชุมชน และรายงานต่อรัฐมนตรี  
 (๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 (๔) ออกประกาศตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี  
 (๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
 (๗) อื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

/มาตรา 11... 



๖ 
 

 มาตรา 11 ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  
และนายทะเบียน และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารยุติธรรมชุมชน 

 มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

 มาตรา 13 การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ตามมาตรา 10 (๓) ให้น าความใน
มาตรา ๑2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 มาตรา 14 ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ  
การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน รวมทั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด 3 
อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 
ส่วนท่ี ๑ 

อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 
 

 มาตรา 15 ให้บุคคลที่มีความประสงค์ที่จะด าเนินงานยุติธรรมชุมชน มายื่นค าขอข้ึนทะเบียนต่อ
นายทะเบียนท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ 

 ให้อาสาสมคัรยุติธรรมชุมชนที่ได้รบัการข้ึนทะเบียนแล้วตามมาตรานี้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 

 หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนและการอบรมอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 

 มาตรา 16 อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันข้ึนทะเบียน  
 (2) มีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในเขตท้องที่ที่จะขอข้ึนทะเบียนโดยมีระยะเวลาติดต่อกันมาไม่น้อย

กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 (๓) มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับการยกย่องไว้วางใจจากประชาชน 
 (๔) ไม่เป็นผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  
  

//(4) ไมเ่ป็นผู้ ... 

/มาตรา 17... 



๗ 
 

 มาตรา 17 อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน สิ้นสุดลงได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๗ 
 (4) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๕) ถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๒8 

 มาตรา 18 อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (๑) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และ

การกระท าผิดกฎหมายต่างๆ  
 (๒) รับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งเบาะแส

ข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ และประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ  
 (๓) ไกล่ เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามที่ คู่กรณีนั้นมี ภูมิล าเนาอยู่ในเขตท้องที่ ร้องขอ 

เกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้ เฉพาะในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท  

 (๔) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าความผิดทางอาญา และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

 (๕) ประสานงาน และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู
ผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษ รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี
และไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก 

 มาตรา 19 ให้อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนมีบัตรประจ าตัว ซึ่งออกโดยนายทะเบียน 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกบัตรประจ าตัว และสิทธิและประโยชน์ของอาสาสมัคร

ยุติธรรมชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 

ส่วนท่ี ๒  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 
 มาตรา 20 อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนที่มีช่ือในทะเบียนบ้านในต าบลเดียวกันที่ประสงค์รวมตัวกัน

เพื่อด าเนินงานยุติธรรมชุมชน ให้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อนายทะเบียน ในเขตท้องที่ที่ตนมี
ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ 

 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนศูนย์ยุติ ธรรมชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงยุติธรรมก าหนด 

 

/มาตรา 21... 



๘ 
 

 มาตรา 21 ใน ศูนย์ยุ ติ ธร รม ชุมชน แต่ละแห่ ง ให้มี คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เ รี ยก ว่า  
“คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ประกอบด้วย 

 (1) ปลัดอ าเภอเป็นประธาน 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ พัฒนากรประจ าต าบล ต ารวจชุมชนประจ าต าบล ก านันท้องที่

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในต าบล  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านแรงงาน  
ด้านคุมประพฤติ ด้านสาธารณสุข และด้านกฎหมาย จ านวน 5 คน 

 ให้ประธานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกรรมการและเลขานุการจ านวน
หนึ่งคนและเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน  

 มาตรา 22 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 
 (๒) มีประสบการณ์ในการท างานด้านยุติธรรมชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
 (3) มีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในเขตท้องที่ต าบลที่จะขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยมี

ระยะเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 มาตรา 23 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการเสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน  
 (๒) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  

และการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ 
 (๓) พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งเบาะแส

ข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับ  
ความเดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 (๔) ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญา  
ที่เป็นความผิดอันยอมความได้ โดยให้ด าเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชนทั้งนี้การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและประนอมข้อพิพาท  
ในชุมชน  

 (๕) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด
และอาชญากรรม และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

 (๖) ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข บ าบัด 
ฟื้นฟูผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษ รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว ให้กลับตนเป็น
พลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก  

 (๗) เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านยุติธรรมชุมชนแก่ประชาชน  
 (8) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

/หลักเกณฑ์... 



๙ 
 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรม 

 มาตรา 24 กรรมการตามมาตรา 21 (3) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

 เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 21 ( ๓)  
ข้ึนใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 

 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่
แทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่
ด าเนินการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้และในการนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

 หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มาจากภาคประชาชน ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม 

 มาตรา 25 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มาจากภาค
ประชาชนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 
 ๒) ลาออก 
 (3) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (4) ขาดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนติดต่อกันเกินสามครั้ง 

 มาตรา 26 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้น าความในมาตรา ๑2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 มาตรา 27 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชนมีบัตรประจ าตัว ซึ่งออกโดยนายทะเบียน 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกบัตรประจ าตัว และสิทธิและประโยชน์ของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 

หมวด ๔ 

นายทะเบียน 

 
 มาตรา ๒8 นายทะเบียนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับข้ึนทะเบียนอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน และศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 (2) ตักเตือน ระงับการปฏิบัติงาน และเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน    

ในกรณีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อว่ามิได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
หรือมีพฤติการณ์ในท านองที่จะเป็นที่เสียหายแก่งานยุติธรรมชุมชน 

 
 

/(3) จัดท า... 



๑๐ 
 

 (3) จัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (2)ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงยุติธรรมก าหนด 

บทเฉพาะกาล 

 
 มาตรา 29 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้

พระราชบัญญัติน้ี ให้ถือเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา 30 อาสาสมัครอื่นของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนอกจากอาสาสมัคร 

ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่าเป็นอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

 
 
 
 
 
ผู้รบัสนองพระบรมราชโองการ 

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

นายกรัฐมนตร ี

 
 

 

 


