
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....  
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม (www.moj.go.th) 

และของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th)  
ระหว่างวันท่ี 1 – 15 มิถุนายน 2560 

..                                                   .. 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ความเห็น 
 สถิติผู้ เ ข้ามาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. . . . .  ผ่ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ งสองระบบ จ านวน 659 ครั้ ง  
โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น รวมจ านวน 28๘ คน แยกเป็นดังนี้  
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๑.๒ แยกตามช่วงอายุ 
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๑.๓ แยกตามอาชีพ 
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ส่วนท่ี 2 สรุปภาพรวมการให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... เฉพาะผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม (www.moj.go.th) จ านวน ๒๘๔ คน (ประมวลจากความคิดเห็นแยกรายมาตรา) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

94.06 % 

5.94 % 

เห็นด้วย จ านวน 267 คน  

ไม่เห็นด้วย จ านวน 17 คน 
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ส่วนท่ี ๓ สรุปภาพรวมการให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... เฉพาะผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th)) จ านวน ๔ คน  
(ความคิดเห็นในภาพรวมต่อร่างพระราชบัญญัติฯ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

75 % 

25 % 

เห็นด้วย จ านวน 3 คน 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 1 คน 



สรุปผลการฟังความคิดเห็น 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยตุิธรรม (www.moj.go.th)  

และของกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th)  
เพือ่รบัฟังความคดิเห็น “ ร่างพระราชบญัญตัิยตุิธรรมชุมชน พ.ศ. .... ” 

ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 
.                                                                           . 

 1. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม (www.moj.go.th) และของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(www.lawamendment.go.th) ระว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้ามาให้ความคิดเห็นผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งสองระบบ รวมจ านวน 659 ครั้ง      
  โดยในส่วนการให้ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม 
(www.moj.go.th) มีจ านวน 284 คน สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 สถิติผู้ให้ความคิดเห็น แยกเป็นเพศชาย จ านวน 142 คน และเพศหญิง จ านวน 142 คน
เท่ากัน 
  1.2 สถิติผู้ให้ความคิดเห็น แยกตามช่วงอายุ ดังนี้  
 ๑) ช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.65 
 ๒) ช่วงอายุต้ังแต่ 31 -40 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 44.72  
 ๓) ช่วงอายุตั้งแต่ 41 -50 ปีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90  
 ๔) ช่วงอายุตั้งแต่ 51 -60 ปีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.38  
 ๕) ช่วงอายุตั้งแต่ 61 ปี ข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35 
  1.3 สถิติผู้ให้ความคิดเห็น แยกเป็นรายอาชีพ ดังนี้  
 ๑) รับราชการ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 46.83  
 ๒) ประชาชนทั่วไป จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30  
 ๓) ทนายความ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76  
 ๔) นักวิชาการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06  
 ๕) พนักงานบริษัท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41  
 ๖) อื่นๆ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.65  

 2. สรุปผลการให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของของกระทรวงยุติธรรม (www.moj.go.th) จ านวน 28๔ คน แยกเป็นรายมาตราตามล าดับ ดังนี ้       
  ๒.1 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติ น้ี เรียกว่า “พระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....”  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 94.01  และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.99 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดท าเป็นระเบียบว่าด้วยยุติธรรมชุมชน 

  ๒.2 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติ น้ี ท่ีใ ห้ใช้ บัง คับเมื่ อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

มีผู้แสดง.... 
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มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  270 คนคิดเป็นร้อยละ 95.07 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.93 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้มีผลบังคับใช้รวดเร็วมากกว่านี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และประโยชน์ของประชาชน 

 ๒.3 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี  
  “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพันกันและมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
อย่างเป็นปกติและต่อเน่ืองโดยเหตุท่ีอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกันหรือประกอบกิจกรรม  
ท่ีมีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือมีวัฒนธรรมความเชื่อหรือความสนใจร่วมกัน” 
  “ยุติธรรมชุมชน” หมายความว่า การด าเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกของชุมชน  
กับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดทางอาญา การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในชุมชน การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดทางกฎหมาย 
การให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดหรือผู้พ้นโทษ รวมท้ังการให้
ความรู้และสร้างความเป็นธรรมด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงความยุติธรรม ท้ังน้ี โดยมีการด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองท้ังในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล” 
  “อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินงาน
ยุติธรรมชุมชนและได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 
  “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” หมายความว่า สถานท่ีท่ียุติธรรมชมุชนประสานงานและด าเนินงาน
ร่วมกันกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน  
  “จังหวัด” ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
  “อ าเภอ” ให้หมายความรวมถึงเขตตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการกรุงเทพมหานครด้วย  
  “ต าบล” ให้หมายความรวมถึงแขวงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการกรุงเทพมหานครด้วย  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาต ิ
  “นายทะเบียน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
เป็นนายทะเบียน 
  “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  271 คน คิดเป็นร้อยละ 95.42 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.58 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า  "ศูนย์ยุติธรรมชุมชน" ควรระบุสถานะ สถานที่ให้ชัดเจน และ
ควรมีที่ตั้งอยู่ในที่ท าการหรือส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานหรือส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนไว้ในพระราชบัญญัติน้ีด้วย  

 ๒.4 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี
อ านาจแต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนและกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ีมาจากภาคประชาชน รวมท้ังออก
ประกาศและระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 โดยประกาศและระเบียบตามวรรคหน่ึง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้ 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  269 คน คิดเป็นร้อยละ 94.72 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.28 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า  ควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการด้วย 
 

2.5 มาตรา.... 
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  ๒.5 มาตรา ๕ วัตถุประสงค์การด าเนินงานยุติธรรมชุมชน ดังน้ี  
 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการอ านวยความยุติธรรมและจัดการความไม่เป็นธรรมในชุมชน 
 (๒) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านยุติธรรมชุมชนของประชาชนและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

และประหยัด  
 (๔) ส่งเสริมให้เกิดความความสามัคคีและความสมานฉันท์ในชุมชน รวมถึงการเคารพกฎ

กติกาการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน 
 (๕) สนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้าง

การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  269 คน คิดเป็นร้อยละ 94.72 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.28 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มให้มีบทบาทและหน้าที่ ที่ชัดเจน สามารถยุติปัญหา
ความขัดแย้งในระดับชุมชนได ้

  ๒.6 มาตรา ๖ ให้มี คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ ประกอบด้วย   
 (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
 (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน  
 (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ในด้านกฎหมาย สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน จ านวน 3 คน 

  (๕) ให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายหน่ึงคน เป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนสองคน 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  262 คน คิดเป็นร้อยละ 92.25  และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.75 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า  ควรเพิ่มอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ,อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน , สภาทนายความ ,กรรมการผู้รงคุณวุฒิมีประสบการณ์ประจักษ์ ใน 3 ด้านควรระบุ
ให้ชัดเจนว่ามีความรู้ด้านละ 1 คน เป็นอย่างน้อย ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรเพิ่มสาขาจิตวิทยา และควรให้รอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายหรือรฐัมนตรทีี่มีหน้าที่รบัผดิชอบงานด้านกฎหมายเปน็ประธาน เนื่องจากต้องอาศัยผู้ที่
มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย 
 
 
 

2.7 มาตรา.... 



8 
 

 ๒.7 มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี  
 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรค
การเมือง  
 (๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่ 
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  270 คน คิดเป็นร้อยละ 95.07 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.93 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรจ ากัดสัญชาติ เนื่องจากผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ก็เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ และควรตัดค า"ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่" ออกเพราะถึงที่สุดให้
จ าคุกครอบคลุมแล้ว 

  ๒.8 มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
 โดยเมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 6 (4) 
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระน้ัน 
 ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหน่ึงพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการหรือ
แต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งกรรมการน้ันว่างลง และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 ในกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน 
จะไม่ด าเนินการแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างน้ันก็ได้และในการน้ี ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ี
เหลืออยู่ 
 หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  271 คน คิดเป็นร้อยละ 95.42 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.58 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่ง เหลือคราวละ 2 - 3 ปี 

 ๒.9 มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ  

  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก   
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา 7 
   (๔) รัฐมนตรีให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี   

มีผู้แสดง.... 
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มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  275 คน คิดเป็นร้อยละ 96.83 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.17  โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากการแต่งตั้งของ
นายกรัฐมนตรี ดังนั้นหากจะให้ออกจากต าแหน่งควรให้ผู้แต่งตั้งเป็นผู้ออกค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งจึงจะยุติธรรม
ผู้ใดมีอ านาจแต่งตั้ง ผู้นั้นมีอ านาจให้ออกจากต าแหน่งเฉกเช่นกัน  

 ๒.10 มาตรา ๑๐ คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี  
  (1) ก าหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารงานยุติธรรมชุมชน และส่งเสริมสนับสนุน 

ให้มีการน านโยบายและแนวทางในการบริหารงานยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติ  
 (๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการ

บริหารงานยุติธรรมชุมชน และรายงานต่อรัฐมนตรี  
 (๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม 
  (๔) ออกประกาศตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี  
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
  (๗) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มีผู้แสดงความเหน็ด้วย จ านวน  271 คน คิดเป็นร้อยละ 95.42 และผู้แสดงความไมเ่หน็ด้วย จ านวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.58 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า มีความซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการหมูบ่้าน  

  ๒.11 มาตรา ๑๑ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ และนายทะเบียน และให้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
การบริหารยุติธรรมชุมชน  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  273 คน คิดเป็นร้อยละ 96.13 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.87 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบจากหลายฝ่ายเพื่อเป็นการถ่วงดุล
อ านาจ 

 ๒.12 มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  273 คน คิดเป็นร้อยละ 96.13 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.87 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มเป็นสองในสามของกรรมการที่มาประชุมจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

2.13 มาตรา.... 
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 ๒.13 มาตรา ๑๓ การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ตามมาตรา 10 (๓)  
ให้น าความในมาตรา ๑2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  274 คน คิดเป็นร้อยละ 96.48 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.87 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดเป็นจ านวนเกินครึง่ของผู้มาประชุม 

  ๒.14 มาตรา ๑๔ ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน และประโยชน์อ่ืนๆ รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
รวมท้ังคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการ
ยุติธรรมชุมชนแห่งชาติก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  272 คน คิดเป็นร้อยละ 95.77 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.23 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ระดับอ าเภอก็ควรให้ค่าตอบแทนด้วย 

 ๒.15 มาตรา ๑๕ ให้บุคคลท่ีมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินงานยุติธรรมชุมชนมายื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนต่อนายทะเบียนท้องท่ีท่ีบุคคลน้ันมีภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่ 

 ให้อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วตามมาตราน้ีเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงยุติธรรมก าหนด 

 หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนและการอบรมอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมก าหนด  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  272 คน คิดเป็นร้อยละ 95.77 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.23 ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 ๒.16 มาตรา ๑๖ อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปน้ี  

 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันขึ้นทะเบียน  
 (2) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่ในเขตท้องท่ีท่ีจะขอขึ้นทะเบียนโดยมีระยะเวลาติดต่อกัน

มาไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 (๓) มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับการยกย่องไว้วางใจจากประชาชน 

 (๔) ไม่เป็นผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  252 คน คิดเป็นร้อยละ 88.73 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 32 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.27 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า  
   ๑) อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ควรมีอายุ 25 ปี บริบูรณ์ เป็นต้นไป  
   ๒) ควรมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในเขตท้องที่ทีจ่ะขอข้ึนทะเบียนโดยมีระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
   ๓) ควรก าหนดระดับการศึกษาด้วย  
   ๔) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกมาก่อนเว้นแต่โทษที่กระท าผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ 
 
 
 

//(4) ไมเ่ป็นผู้ ... 

3.17 มาตรา.... 
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 3.17 มาตรา ๑๗ อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน สิ้นสุดลงได้โดยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังต่อไปน้ี  
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๗ 
 (4) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 
 (๕) ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒8 

มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  269 คน คิดเป็นร้อยละ 94.72 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 15 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.28 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า  
  ๑) ควรก าหนดเรื่องการไม่ปฏิบัติงานกี่ครั้ง หรือไม่เข้าประชุมกี่ครั้ง ถือว่าขาดคุณสมบัติ 
  ๒) ไม่ควรปิดกั้นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกเข้ามาเป็นอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน เพราะบาง
คนกระท าผิดเพียงครั้งเดียว อีกทั้งบุคคลเหล่าน้ีจะมีความเข้าใจในการที่ดูแลแก้ไขคนที่ท าผิดเช่นกัน 

  ๒.18 มาตรา ๑๘ อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
 (๑) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ และการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ  
 (๒) รับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้ง

เบาะแสข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ และประสานงานส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือ  
  (๓) ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามท่ีคู่กรณีน้ันมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตท้องท่ีร้องขอ 

เกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญาท่ีเป็นความผิดอันยอมความได้ เฉพาะในกรณีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ท้ังน้ีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  

  (๔) ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย
หรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดทางอาญา และประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าท่ี 

 (๕) ประสานงาน และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไข
บ าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษ รวมท้ังผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ให้กลับ
ตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  266 คน คิดเป็นร้อยละ 93.66 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.34 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า  
   ๑) มาตรา 18 (1) ควรตัดค าว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐออก 
เพราะข้อความนี้ถ้าปรากฏเกรงว่าคนอาจจะมองว่า อันตรายต่อผู้ด าเนินการ   
   ๒) มาตรา 18 (2) ควรตัดค าว่ารับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ออกให้ใช้ค าว่าประสาน
ความร่วมมือ การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อส่งต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  

3) ควรเพิ่ม.... 
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   ๓) ควรเพิ่มหน้าที่ในการแจ้งสิทธิของประชาชนในการติดต่อเข้าใช้บริการของ
อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนว่าในกรณีดังกล่าวประชาชนมีสิทธิตามกฎหมายตามช่องทางการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมตามปกติอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่ตามมาตรานี้เป็นการใช้ถ้อยค าที่กว้างและสามารถตีความได้
หลากหลายจึงควรก าหนดให้มีความชัดเจนให้มากที่สุด และควรก าหนดให้มีหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน
ให้กับกระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลทราบและตรวจสอบ  

 ๒.19 มาตรา  ๑๙ ใ ห้อาสาสมัครยุ ติ ธ รรมชุมชนมี บัตรประจ าตั ว  ซึ่ งออกโดย 
นายทะเบียน 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกบัตรประจ าตัว และสิทธิและประโยชน์ของ
อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมก าหนด  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  272 คน คิดเป็นร้อยละ 95.77 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.23 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรมีบัตรประจ าตัว เนื่องจาก เกิดมาจากแนวคิดให้ชุมชน
แก้ไขปัญหาด้วยคนในชุมชน 

 ๒.20 มาตรา ๒๐ อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนท่ีมีชื่อในทะเบียนบ้านในต าบลเดียวกันท่ี
ประสงค์รวมตัวกันเพ่ือด าเนินงานยุติธรรมชุมชน ให้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อนาย
ทะเบียนในเขตท้องท่ีท่ีตนมีภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่ 

  หลักเกณฑ์ วิธีการและเ ง่ือนไขการขึ้นทะเบียนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมก าหนด  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  268 คน คิดเป็นร้อยละ 94.37 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 16 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.63 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า หนึ่งต าบลควรมีเพียงศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลเพียงแห่งเดียว 
เพื่อให้การบริหารเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในท้องที่ 

 ๒.21 มาตรา ๒๑ ในศูนย์ยุติธรรมชุมชนแต่ละแห่งมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า 
“คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ประกอบด้วย  

 (1) ปลัดอ าเภอ เป็นประธาน 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ พัฒนากรประจ าต าบล ต ารวจชุมชนประจ าต าบล 

ก านันท้องท่ีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบล  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้

ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ในด้านกระบวนการยุติธรรม  
ด้านแรงงาน ด้านคุมประพฤติ ด้านสาธารณสุข และด้านกฎหมาย จ านวน 5 คน 

 ให้ประธานแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ
จ านวนหน่ึงคนและเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  234 คน คิดเป็นร้อยละ 82.39 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.61 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า  

1) ประธาน.... 
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 ๑) ประธานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่ควรให้ปลัดอ าเภอเป็นประธาน แต่ควรจะ
มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และไม่ควรจะเป็นข้าราชการประจ าเนื่องจากศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงออกกับหน่วยงานภาครัฐ 
 ๒) การด าเนินงานในชุมชนต่างๆ ควรให้เสียงประชาชนหรอืผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน ได้มีโอกาส
แสดงออกมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับปลัดอ าเภอหรือข้าราชการประจ าบางหน่วยงานมีภารกิจประจ า
มากอยู่แล้วไม่น่าที่จะมีเวลาหรือทุ่มเทภารกิจให้กับงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้เท่าที่ควร แต่ถ้าเป็นผู้น าท้องถ่ิน
หรือผู้น าชุมชนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วเป็นประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนน่าจะช่วยเหลือ
ประชาชนได้มากกว่าและเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมถึงก านันผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาในพื้นที่ได้ดีรวมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดี 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามมาตรา ๒๑ (๑) และ (๒) ควรเป็นที่ปรึกษา 
 ๓) ประธานกรรมการศูนย์ฯ ควรมาจากการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาค
ประชาชน เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนอย่างแท้จริง และมีความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน  

 ๒.22 มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  
 (๑) เป็นอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 
 (๒) มีประสบการณ์ในการท างานด้านยุติธรรมชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
 (3) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่ในเขตท้องท่ีต าบลท่ีจะขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนโดยมีระยะเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  264 คน คิดเป็นร้อยละ 92.96 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.04 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า  
   ๑) ควรเพิ่มผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน  
   ๒) ประสบการณ์ในการท างานควรก าหนดใหเ้หลือเพียง 1 ปี 
   ๓) ต้องเปน็ผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่ใช่เป็นเฉพาะอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน เท่านั้น
แต่ต้องมีความรู้ทางด้านข้อกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมด้วย 

 ๒.23 มาตรา ๒๓ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี  
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน  
 (๒) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ 
 (๓) พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และ 

รับแจ้งเบาะแสข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหา
แก่ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ท่ีต้องการค าแนะน าทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 (๔) ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามท่ีคู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับความแพ่งหรือ 
ความอาญา ท่ีเป็นความผิดอันยอมความได้ โดยให้ด าเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือจัดการ

ความขัดแยง้.... 
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ความขัดแย้งในชุมชนท้ังน้ีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
ประนอมข้อพิพาทในชุมชน  

 (๕) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ท่ีได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระท า
ความผิดและอาชญากรรม และประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

 (๖) ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษ รวมท้ังผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราว ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก  

 (๗) เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านยุติธรรมชุมชนแก่ประชาชน  
 (8) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็นไป 

ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  268 คน คิดเป็นร้อยละ 94.37 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.63 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครยุติธรรม
ชุมชน ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการปฏิบัตหิน้าที่โดยสจุริต 

 ๒.24 มาตรา ๒๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชน ตามมาตรา 21 (3) มีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

 เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมา
จากภาคประชาชน ตามมาตรา 21 (๓) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชน ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาค
ประชาชนซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมา
จากภาคประชาชน พ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ัน 

 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชน ตามวรรคหน่ึงพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชน ประเภทเดียวกันแทน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชนน้ันว่างลง และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาค
ประชาชน ซึ่งตนแทน 

 ในกรณีท่ีวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชนท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างน้ันก็ได้และในการน้ีให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชนประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชน
เท่าท่ีเหลืออยู่ 

 หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชน 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม  

มีผู้แสดง.... 
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มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  263 คน คิดเป็นร้อยละ 92.61 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 21 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.39 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการไม่ควรจ ากัดวาระติดต่อกันเนื่องจาก
ประสบการณ์การท างานของกรรมการจะท าให้ท างานสัมฤทธ์ิผลมากกว่า 

 ๒.25 มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจาก
ภาคประชาชน พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

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

มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  264 คน คิดเป็นร้อยละ 92.96 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.04 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า มาตรา 25 (4) ควรเปลี่ยนเป็นขาดการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนติดต่อกันเกินสองครั้ง 

 ๒.26 มาตรา ๒๖ การประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้น าความในมาตรา ๑2 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  271 คน คิดเป็นร้อยละ 95.42 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.58 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า การประชุมควรเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งข้อมูลในชุมชนหรือมีเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหาชุมชนมากกว่า 

 ๒.27 มาตรา ๒๗ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคประชาชนมีบัตรประจ าตัว ซึ่งออกโดย
นายทะเบียน 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกบัตรประจ าตัว และสิทธิและประโยชน์ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมาจากภาคประชาชน ให้ เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติ ธรรมก าหนด  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  266 คน คิดเป็นร้อยละ 93.66 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.34 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรมีบัตรประจ าตัว เพราะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลมีวาระในการด ารงต าแหน่งอยู่แล้ว ซึ่งจะแตกต่างกับผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องมีบัตร 

 ๒.28 มาตรา ๒๘ นายทะเบียนมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี  
 (1) รับขึ้นทะเบียนอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน และศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 (2) ตักเตือน ระงับการปฏิบัติงาน และเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของอาสาสมัคร

ยุติธรรมชุมชนในกรณีมิได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีพระราชบัญญัติน้ี หรือมีพฤติการณ์ท่ีส่อว่ามิได้ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต หรือมีพฤติการณ์ในท านองท่ีจะเป็นท่ีเสียหายแก่งานยุติธรรมชุมชน 

 (3) จัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม (2) ให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกระทรวงยุติธรรมก าหนด 

มผีู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  271 คน คิดเป็นร้อยละ 95.42 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.58 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีหน้าที่เพิ่มเติมในการตรวจสอบและก ากับดูแลในช้ันต้น 
และเสนอรายงานให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณา  

2.29 มาตรา.... 
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 ๒.29 มาตรา  ๒๙  ศูนย์ ยุ ติ ธ ร รมชุ มชนหรื อ ศูนย์ปร ะสานงานยุ ติ ธ ร รมชุ มชน 
ท่ีมีอยู่ก่อนวันประกาศใช้พระราชบัญญัติ น้ี ให้ถือเ ป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามพระราชบัญญัติ น้ี  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  266 คน คิดเป็นร้อยละ 93.66 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.34 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนได้ 

 ๒.30 มาตรา ๓๐ อาสาสมัครอ่ืนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนอกจาก
อาสาสมัครตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่าเป็นอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย ท้ังน้ีให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติประกาศก าหนด  
มีผู้แสดงความเห็นด้วย จ านวน  259 คน คิดเป็นร้อยละ 91.20 และผู้แสดงความไม่เห็นด้วย จ านวน 25 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.80 โดยบางคนมีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาด้วยว่า อาสาสมัครบางประเภทจะมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับอ านาจหน้าที่ของอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนตามมาตรา ๑๘ หรือไม่ เพราะบางกรณี อาสาสมัครอื่นไม่มี
หน้าที่หรือความเช่ียวชาญโดยตรง  

     ๓.  สรุปผลการให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....  ผ่านระบบกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th) จ านวน ๔ คน  
      ๓.๑ มีผู้ที่เห็นด้วย จ านวน ๓ คน โดยมีความเห็นในภาพรวมว่า ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรม
ชุมชนฉบับนี ้เป็นการเปิดช่องทางการอ านวยความยุติธรรมในระดับชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐโดยตรงและทั่วถึง ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมในชุมชน และลดคดีข้ึนสู่ศาลด้วย 
 ๓.2 ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย จ านวน 1 คน และไดใ้ห้ข้อเสนอแนะว่า ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรม
ชุมชนฉบับนี ้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มีความครอบคลุม และชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 

.                                                           . 


