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การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ



๒

การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

 สภาพปญหากอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 ประชาชนไดรับบริการจากหนวยงานดานกระบวนการยุติธรรมไมเทาเทียมกันและไมทั่วถึง
ขาดชองทางการเขาถึงในระดับหมูบานตำบล และขาดการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม

 (๑) กองทุนยุติธรรม 
 ผลงานของรัฐบาลดำเนินการสำเร็จแลว
 - พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศใช เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และมีผลบังคับใชวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 - การกระจายอำนาจการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ลงสู ๗๖ จังหวัด
ใหผูวาราชการจังหวัด เปนประธานคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด สามารถอนุมัติเงิน
เพื่อใหความชวยเหลือ เปนคาประกันตัวคาทนายความ คาธรรมเนียมศาล และคาใชจายอื่น ภายในวงเงิน
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตอราย 
       ผลการดำเนินงานปรากฏวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผูยื่นคำขอเพิ่มขึ้น รอยละ ๙๐.๙๒ จากป พ.ศ. ๒๕๕๗
ใหความชวยเหลือ ๒,๓๗๙ ราย ในวงเงิน ๔๖,๓๑๕,๑๘๕ บาท  ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหความชวยเหลือ ๔,๕๔๒ ราย 
จายเงินไปแลว ในวงเงิน ๑๗๗ ลานบาท และทำใหระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติรวดเร็วขึ้น จากเดิมใชเวลา
ในการพิจารณา จำนวน ๙๐ วัน ลดลงเหลือ ๓๐ วัน ตอ ๑ คำขอ
 จากการที่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช จะทำใหกองทุนมีฐานะเปนนิติบุคคล
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดมากขึ้น ทำใหการประกันตัวมีความสะดวก สามารถใชหนังสือรับรอง
แทนการใชเงินสด และสามารถขยายความชวยเหลือเพิ่มจากเดิม เชน การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน ซึ่งที่ผานมา กระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณศาล หนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแหงชาติ เปนอยางสูงที่ไดใหการสนับสนุน
ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรม จะสรางความเชื่อมโยงกับยุติธรรมชุมชน เพื่อชวยเหลือดานการแจงสิทธิ การชวยเรื่อง
คำรองและใหขอมูลเกี่ยวกับ ผูขอรับการสนับสนุน ทำใหการชวยเหลือมีความรวดเร็วขึ้น
 
 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - ยกรางอนุบัญญัติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดต้ังสำนักงาน
กองทุนยุติธรรม
 - ขยายบทบาทของกองทุนยุติธรรมใหเขามามีสวนชวยเหลือเยียวยาผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน
 - บูรณาการกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อใหการชวยเหลือจำเลยในคดีอาญารวดเร็ว ถูกตอง เหมาะสม
ตามสภาพปญหาและลักษณะผูกระทำความผิด



๓

 (๒) การชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย แกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
 ผลงานของรัฐบาลดำเนินการสำเร็จแลว 
 - จัดทำบันทึกความรวมมือ ระหวางกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ในการแจงสิทธิและรับคำขอผูเสียหายในคดีอาญา
 - ใหบริการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จที่สถานีตำรวจ ๑,๔๖๗ แหง ทั่วประเทศ
 - ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขอใหครบทุกภูมิภาค 
 ผลการดำเนินงานปรากฏวา ป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจำเลยและผูเสียหายมาย่ืนคำขอเพ่ิมข้ึนรอยละ ๗๕
จาก ป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการชวยเหลือ จำนวน ๗,๙๓๙ คน ในวงเงิน ๔๔๘ ลานบาท ป พ.ศ. ๒๕๕๘  มีการชวยเหลือ
จำนวน ๑๓,๐๙๔ คน ในวงเงิน ๖๔๙ ลานบาท และทำใหระยะเวลาพิจารณาอนุมัติรวดเร็วข้ึนจากการใชระยะเวลา
พิจารณา ๑๐๘ วัน เปน ๖๓ วัน

 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - ปรับปรุงพระราชบัญญัติคาตอบแทนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชวยเหลือเยียวยาประชาชน
 - กระจายอำนาจใหอนุกรรมการในระดับจังหวัดสามารถพิจารณาอนุมัติคำขอได
 - ขยายฐานความผิดเพื่อใหความชวยเหลือผูเสียหายครอบคลุมมากขึ้น
 - เพิ่มชองทางการใหบริการโดยใหกรมราชทัณฑรับคำขอจำเลย
 - ประสานความรวมมือกับเครือขายอาสาสมัครในการแจงสิทธิ และรับคำขอผูเสียหายและจำเลย
ในคดีอาญา

 กำลังดำเนินการอยูเพื่อสงตอรัฐบาลหนา
 พัฒนาระบบการชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากล

 (๓) ยุติธรรมชุมชน 
 เพื่อใหประชาชนเขาถึงการบริการดานอำนวยความยุติธรรมในระดับหมูบานและตำบล รวมทั้งลดปริมาณคดี
เขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยการใชกระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนและการบริหาร
ยุติธรรมชุมชนขึ้นมารองรับ

 ผลงานของรัฐบาลดำเนินการสำเร็จแลว
 - จัดอบรมกำนัน ผูใหญบานใหมีความรูความเขาใจงานบริการของกระทรวงยุติธรรมครบทุกหมูบานตำบล
เกิดเปนสะพานรับเรื่องประชาชนเขาสูบริการของรัฐ
 - จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติและอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ครอบคลุมครบทุกหมูบานตำบล
เพื่อรองรับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมชุมชนที่จะไมนำคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
แกปญหาคดีลนศาลและนักโทษลุนคุก



๔

 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ตำบล ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ตามสถานที่ตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศ จำนวน ๗,๘๒๐ แหง โดยใหอยูในกรอบหนาที่หนึ่งของศูนยดำรงธรรม
 - เสนอรางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....

 (๔) ประกาศเจตนารมณของรัฐบาลในการนำแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับที่ ๓ ไปสูการปฏิบัติ
 ผลงานของรัฐบาลดำเนินการสำเร็จแลว
 - ประกาศนโยบายการดำเนินการตามแผนและมอบสารจากนายกรัฐมนตรีแกทุกกระทรวง
หัวหนาสวนราชการ เอกอัครราชทูต องคกรระหวางประเทศ รวมเปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
 - กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพจะเปนกลไกขับเคล่ือนใหทุกหนวยงานดำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชน
โดยจัดอบรมหนวยงานระดับกระทรวงไปแลวเมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และอบรมผูแทนหนวยงาน
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อจะไดมีความเขาใจแผนฯ และใหประชาชนรูสิทธิและหนาที่ของตนและใหหนวยงาน
กำหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับแผนสิทธิมนุษยชน ทั้งในประเด็นที่หวงใยและงานในเชิงพัฒนา ขณะนี้
ไดจัดอบรมไปแลว ๓๖ จังหวัด ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยมีแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำใหหนวยงานตางๆ
มีแผนการดำเนินงานที่คำนึงถึงมิติดานสิทธิมนุษยชน สงเสริมใหประชาชนรูสิทธิ รูหนาที่และเคารพสิทธิผูอื่น
รูชองทางถูกตองในการเขาถึงความยุติธรรม และยังลดปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชนรวมทั้งความขัดแยงระหวางภาคประชาชนดวยกันเอง
 - การสรางความรูความเขาใจพื้นฐานดานสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนรวมมือกับ มูลนิธิฟรีดริชเนามัน
จัดทำสื่อดานการเคารพสิทธิผูอื่นผานเกมบิงโกสิทธิ “Memo Bingo” และเกมการดพลังสิทธิ “Rights Card”
เพื่อเปนการปลูกฝงความรูความเขาใจและทัศนคติในเรื่องสิทธิและหนาที่ของตนเอง และการเคารพสิทธิผูอื่น
แกนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยบูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการ

 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - ยกรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
 - ประสานความรวมมือกับกรุงเทพมหานคร นำรองเกมแกโรงเรียนในกรุงเทพฯ และประเมินผล
 - เสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีอยูเดิม
 - จัดการอบรมวิทยากรตัวคูณแกกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขยายไปยังโรงเรียนอื่นตอไป
 - รวบรวมรายงานผลการดำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๓ เพื่อเสนอรายงาน
ตอคณะรัฐมนตรี
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 (๕) การใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร
 ผลงานของรัฐบาลดำเนินการสำเร็จแลว
 - การขับเคลื่อนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย
และพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๑) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ คือ สามารถดำเนินการตรวจพิสูจนทราบ นำศพนิรนามคืนญาติและ
ติดตามบุคคลสูญหายโดยประสานงานความรวมมือบูรณาการเครือขายกับหนวยงานทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและ
เอกชน การบูรณาการฐานขอมูลโดยมีการแจงขอมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนามจากพนักงานสอบสวนและ
หนวยงานภาครัฐตางๆ ผานสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจนศพนิรนาม
ซึ่งตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน จำนวน ๑๗ ราย ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด  
  ๒) ประโยชนในดานการอำนวยความยุติธรรม คือ ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการไดสะดวกกวาเดิม
และมีการจัดทำระบบฐานขอมูลใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อใหสามารถเชื่อมตอฐานขอมูลกับตางประเทศได
เชน กรณีตัวอยางของประเทศอินโดนีเซียที่ประชาชนเขามาแจงขอมูลผานสถาบันนิติวิทยาศาสตร จากขอมูล
ดังกลาวไดจัดทำใหเปนรูปแบบและสามารถใชตรวจสอบฐานขอมูลบุคคลสูญหายที่ประเทศอินโดนีเซียได
 - การพิสูจนสัญชาติ เพื่อคืนสิทธิใหกับประชาชนโดยการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร
  สถาบันนิติวิทยาศาสตรใหบริการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนงานทะเบียนราษฎรรวมกับกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ตามที่รองขอ
  ประโยชนที่ประชาชนไดรับ คือสามารถคืนสถานะทางกฎหมายใหแกคนไทยที่ตกหลนทางทะเบียนราษฎร
ใหสามารถเขาถึงบริการ สวัสดิการ และสิทธิประโยชนจากหนวยงานภาครัฐ ไดอยางท่ัวถึง และลดความเหล่ือมล้ำ
อำนวยความยุติธรรมใหกับประชาชน โดยเฉพาะกลุมบุคคลผูมีรายไดนอยหรือรายไดไมเพียงพอ ใหไดรับ
การตรวจสารพันธุกรรมโดยไมมีคาใชจายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ตาก เชียงราย พังงา ชัยภูมิ และบุรีรัมย
รวม ๑,๓๔๖ ราย ประกอบดวยบุคคลที่ตกหลนหรือยังไมไดรับสัญชาติไทย ๘๑๐ ราย และบุคคลอางอิง ๕๓๖ ราย
จากการดำเนินงานผลการตรวจสารพันธุกรรมไดจัดสงผลการตรวจสารพันธุกรรมยังหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังส้ินแลว
และอยูระหวางการดำเนินการของอำเภอในการพิจารณาแกไขปญหาใหกับราษฎรตอไป ทั้งนี้ การตรวจสารพันธุกรรม
สวนใหญดำเนินการในชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจัดสงผลการตรวจตนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งในกรณีเด็ก และเยาวชนซึ่งมีอายุไมเกิน ๑๕ ป จำนวน ๑๐ ราย ในพื้นที่อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก
อำเภอไดดำเนินการเสร็จสิ้นครบถวนแลว 

 - การจัดทำฐานขอมูลสารพันธุกรรมผูตองขังกอนพนโทษ
 การจัดทำฐานขอมูลผูตองขังกอนพนโทษ สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดจัดทำฐานขอมูลเพื่อทำใหเกิดความเชื่อมั่น
ตอสังคม ในโครงการคืนคนดีสูสังคมและติดตามปองกันการกระทำความผิดซ้ำโดยปจจุบันไดจัดทำฐานขอมูล
สารพันธุกรรมผูตองขังประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน 



๖

 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - เรงรัดพระราชบัญญัติการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ....
    ประโยชนที่ประชาชนไดรับ
 ๑) ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการดานนิติวิทยาศาสตรไดงาย สะดวกและเปนธรรมทางอาญา
และทางแพง จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
  ๒) ประชาชนไดรับการบริการดานนิติวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลภายใตการกำกับ
ของคณะกรรมการกำกับการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร
 ๓) เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับประชาชน และภาคเอกชน
 ๔) เปนการสรางความหลากหลายขององคกรดานนิติวิทยาศาสตร รวมทั้งเปนการเปดกวางใหภาคเอกชน
สามารถใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรในอนาคต โดยที่สถาบันนิติวิทยาศาสตรเปนหลักในเรื่องทางวิชาการ
ระบบคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาภาคเอกชนท่ีปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรมีความเขมแข็ง โดยการ
ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ
  - สถาบันนิติวิทยาศาสตรจะเปนศูนยกลางบูรณาการกับหนวยงานดานนิติวิทยาศาสตรภายในประเทศ
และตางประเทศใหเขาสูมาตรฐานสากล และเปนศูนยกลางนิติวิทยาศาสตรอาเซียน
  - การขับเคล่ือนใหภาคประชาชนเขามาดำเนินการเก่ียวกับนิติวิทยาศาสตร โดยการจัดต้ังภาคีเครือขาย
ดานนิติวิทยาศาสตร ภาคประชาชน มาประชุมรวมกับคณะกรรมการกำกับการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร
เพื่อรับฟงปญหาแนวทางการแกปญหา ตอบสนองความตองการดานนิติวิทยาศาสตรในสวนประชาชนหรือเอกชน
ที่ใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร

 กำลังดำเนินการอยูเพื่อสงตอรัฐบาลหนา
 จัดทำฐานขอมูลผูตองขังกอนพนโทษใหครบถวนในอนาคต

 (๖) การกระตุนเศรษฐกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
 สภาพปญหากอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 - กระบวนการดำเนินงานดานบังคับคดียังไมสะดวก งาย ประหยัดและรวดเร็ว เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรสากล
 - กฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพงและคดีลมละลายมีขั้นตอนจำนวนมากไมทันสมัย และยังไมมี
มาตรฐานสากล อันสงผลใหประเทศไทยไมสามารถแขงขันกับตางประเทศไดเทาท่ีควรและไมเปนท่ีนาสนใจ
ในการลงทุน รวมทั้งยังเปนอุปสรรคตอความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
 - กระบวนการบังคับคดีแพงยังไมสะดวก ลาชา ยุงยาก และคาใชจายสูง เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
ประชาชนยังไมไดรับความสะดวกจากการขายทอดตลาด และยังไมสามารถเขาถึง (access) การขายทอดตลาด
ไดอยางทั่วถึง และการสืบคนรายละเอียดทรัพยที่พรอมขายทอดตลาดยังไมงายและสะดวก อันสงผลให
การขายทอดตลาดยังไมสามารถกระตุนเศรษฐกิจไดดี 



๗

 - การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดียังไมครอบคลุมหนี้ประชาชนที่มีอยูจำนวนมาก ไดแกหนี้ครัวเรือน
หนี้รายยอย หนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้เกษตรกร
 - การนำระบบอิเล็กทรอนิกสยังไมไดนำมาใชกับกระบวนการทำงานดานการบังคับคดีแพงและคดีลมละลาย
เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนไดอยางเต็มที่

 ผลงานของรัฐบาลดำเนินการสำเร็จแลว
 ๑. การพัฒนาและแกไขกฎหมาย
 - เพ่ือพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีแพงและคดีลมละลายมีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล
และเสริมสรางความเปนธรรมและความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยไดมีการพัฒนาและแกไขกฎหมาย
จำนวน ๗ ฉบับ และมีผลใชบังคับแลว ๔ ฉบับ
 - พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมี
สวนชวยใหการพิจารณาคำขอรับชำระหน้ีรวดเร็วข้ึน สรางความชัดเจนในการย่ืนคำขอประนอมหน้ี สรางความยืดหยุน
ใหกับเจาหนี้ที่ไมไดยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาใหสามารถยื่นไดในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย และเพิ่มอัตรา
โทษปรับใหมีความเหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
 - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) โดยมีผลใชบังคับ
เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมุงคุมครองผูซ้ือหองชุดและท่ีดินจัดสรรจากการขายทอดตลาด และไมตอง
รับภาระในคาใชจายสวนกลางที่คางชำระ
 - กฎกระทรวงผูทำแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยปรับ
ใหมีความเปนมาตรฐานสากล เพิ่มคุณสมบัติของผูทำแผน และผูบริหารแผน เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับเจาหนี้
และลูกหนี้ในการฟนฟูกิจการ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการกำหนดคุณสมบัติของเจาพนักงานพิทักษทรัพยผูมีอำนาจออกคำสั่ง
เกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของเจาพนักงานพิทักษที่มีหนาที่ในการออกคำสั่ง
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
 ๒. การขายทอดตลาด
 - สามารถผลักดันทรัพยสินออกจากระบบไดสูงที่สุดในรอบ ๕ ป ที่ผานมา โดยสามารถผลักดันทรัพยสิน
ไดเปนเงินจำนวน ๙๙,๗๙๓,๓๖๓,๖๗๓ บาท คิดเปน ๙๙.๗๙ ของเปาหมาย
 - ดำเนินการเชิงรุกในการขายทอดตลาดในวันเสารเปนครั้งแรก จำนวน ๑๕ สำนักงาน ที่ครอบคลุมพื้นที่
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกใหประชาชน และเพิ่มปริมาณผูที่สนใจในการเขารวมการขายทอดตลาด
 ๓. การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี
 - มุงเนนหน้ีรายยอย หน้ีครัวเรือน หน้ีธุรกิจเอสเอ็มอี หน้ีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และหน้ีเกษตรกร
เปนครั้งแรก ทำใหมีจำนวนเรื่องเขาสูการลไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดีสูงที่สุดในรอบ ๕ ปที่ผานมา และไกลเกลี่ยสำเร็จ
คิดเปนรอยละ ๘๔.๔๐ 
 – ลงนามบันทึกความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย



๘

 - เขารวมในมหกรรมแบงกรัฐที่จัดโดยกระทรวงการคลังในสวนกลางและภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อจัดใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี ใหคำปรึกษาทางกฎหมายและเผยแพรและ
สรางความรับรูและความเขาใจใหแกประชาชนเก่ียวกับภารกิจของกรมบังคับคดี และนำเสนอรายละเอียด
ของทรัพยพรอมขายทอดตลาด
 - สนับสนุนการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยบูรณาการรวมกับ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการตรวจสอบรายช่ือลูกหน้ีเกษตรกรท่ีเปนหน้ีนอกระบบท่ีมีอยูในช้ันบังคับคดี
จำนวน ๒,๒๙๒ ราย จำนวนหนี้รวมทั้งสิ้น ๒,๑๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนหนี้เรงดวนที่ตองดำเนินการ และ
ไดประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
เพื่อการไกลเกลี่ยหนี้เกษตรกรในชั้นบังคับคดี 
 ๔. สงเสริมศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธุรกิจเอสเอ็มอี)
 - เปนครั้งแรกที่กรมบังคับคดีไดรวมบูรณาการเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของธุรกิจเอสเอ็มอี
 - ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
เพื่อใหความรูแกธุรกิจเอสเอ็มอีเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ
และภารกิจเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
 - เสนอแกไขกฎหมายลมละลายในเรื่องการขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเปนครั้งแรก เพื่อเปดโอกาสใหธุรกิจเอสเอ็มอีที่ประสบปญหาทางการเงินแตยังมีศักยภาพสามารถยื่นขอ
ฟนฟูกิจการเพื่อใหสามารถประกอบธุรกิจตอไปได
 ๕. การนำระบบอิเลคทรอนิกสมาใชกับการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับคูความ ผูมีสวนไดเสีย
และประชาชนมากขึ้น
 - พัฒนาแอปพลิเคชั่น (Application) “LED Property” บนมือถือทั้งสองระบบ Android และ IOS
เปนครั้งแรกเพื่อเผยแพรขอมูลและใหประชาชนสามารถสืบคนหารายละเอียดทรัพยพรอมขายทอดตลาด
ไดสะดวก งาย และรวดเร็ว (เปดใหบริการเปนของขวัญปใหมป ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘)

 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๐
 ๑. การพัฒนาและแกไขกฎหมาย
 - การเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๔
ลักษณะ ๒ (ภาคบังคับคดี) เพื่อใหลดขั้นตอนในกระบวนการบังคับคดี เพิ่มความเปนธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการบังคับคดีใหมากขึ้น
 - การเสนอรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....ในเรื่องการขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนครั้งแรก เพื่อเปดโอกาสใหธุรกิจเอสเอ็มอีที่ประสบปญหาทางการเงิน
แตยังมีศักยภาพสามารถยื่นขอฟนฟูกิจการเพื่อใหสามารถประกอบธุรกิจตอไปได
 



๙

 - การพิจารณาแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลมละลายทั้งฉบับ ทั้งในสวนลมละลายและฟนฟูกิจการ
เพื่อใหมีมาตรฐานสากล มีความเปนธรรม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 - การเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง รองรับการขายทอดตลาด
ทางอิเลคทรอนิกส และทางแอปพิเคชั่นมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน
 - การเสนอรางพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. .... เพื่อเปนการพัฒนาวิชาชีพการบังคับคดีแพง
และคดีลมละลาย เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพ และเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนเกี่ยวกับ
การปฎิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี และเจาพนักงานพิทักษทรัพย
 - การเสนอรางกฎกระทรวงวาดวยการประเมินราคาทรัพย (ฉบับที่..) เพื่อเปนการพัฒนามาตรฐาน
การประเมินราคาทรัพยที่จะขายทอดตลาด
 ๒. การขายทอดตลาด 
 - ดำเนินการเชิงรุกในการขายทอดตลาดในวันเสารในพ้ืนท่ีเพ่ิมอีก จำนวน ๑๕ สำนักงาน ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน และเพิ่มปริมาณผูที่สนใจในการเขารวมการขายทอดตลาด
 - จัดมหกรรมการขายทอดตลาดในพื้นที่ตางๆ 
 - ใหความรูความเขาใจระบบการขายทอดตลาดแกประชาชน โดยการนำเสนอ Animation และการจัด
Open House แนะนำวิธีการขายทอดตลาด
 ๓. การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี
 - ยังคงมุงเนนหนี้รายยอย หนี้ครัวเรือน หนี้ธุรกิจเอสเอ็มอี หนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และหนี้เกษตรกร และหนี้สาธารณูปโภค เพื่อใหครอบคลุมลูกหนี้รายยอยในพื้นที่และประเภทตางๆ โดยรวม
บูรณาการกับสวนราชการตางๆ และสถาบันการเงิน
 ๔. สงเสริมศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธุรกิจเอสเอ็มอี) 
 - กฎหมายลมละลายในเร่ืองการขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ท่ีเสนอคาดวานาจะมีผลใชบังคับ ท้ังน้ี เพ่ือเปดโอกาสใหธุรกิจเอสเอ็มอีท่ีประสบปญหาทางการเงินแตยังมีศักยภาพ
สามารถยื่นขอฟนฟูกิจการเพื่อใหสามารถประกอบธุรกิจตอไปได
 - ใหความรูและสรางความรับรูใหกับธุรกิจเอสเอ็มอีเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการประกอบธุรกิจและภารกิจเกี่ยวกับกรมบังคับคดี และกฎหมายลมละลายในเรื่องการขอฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
 - จัดอบรมเครือขายวิทยากรตัวคูณและวิทยากรตัวคูณตอยอด เพื่อกระจายความรูออกไปอยางตอเนื่อง
 ๕. การนำระบบอิเลคทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับคูความ ผูมีสวนไดเสีย
และประชาชนมากขึ้น และพัฒนาการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 - พัฒนานวัตกรรมในการสรางระบบการเสนอคำสั่งซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดทางอิเลคทรอนิกส
(E-Offering/Auction) โดยจะมีโครงการนำรองเปนครั้งแรกใน ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสงขลา พรอมเปดใหบริการในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนตนไป และ
ครบทั้งประเทศในป พ.ศ. ๒๕๖๐



๑๐

 - ระบบการยื่นคำรอง คำขอผานระบบอิเลคทรอนิกส (E-Filing) 
 - ระบบการจายเงินสวนแบงใหแกเจาหนี้รายยอยในคดีลมละลาย (E-Payment) โดยการโอน
ผานบัญชีธนาคารของเจาหนี้
 - พัฒนานวัตกรรมในการนำเสนอแผนที่และที่ตั้งทรัพยพรอมขายทอดตลาด โดยผานระบบแอปพิเคชั่น
(Application) บนมือถือ โดยการนำเสนอแผนท่ีและท่ีต้ังทรัพยท่ีเปนหองชุดท่ีอยูใกลแนวรถไฟฟาเปนโครงการ
“การรวบรวมหองชุดแนวเขตรถไฟฟา” ซึ่งพรอมจะใหบริการไดภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ และจะพัฒนา
แอปพิเคชั่น (Application) แผนที่และที่ตั้งทรัพยพรอมขายทอดตลาดใหเปนลักษณะ ๓D ตอไป
 - พัฒนาระบบ E-Insolvency Case Management System มาใชในการบังคับคดีลมละลาย
เชน การทำงานในสำนวนกลางไมมีทรัพย การย่ืนคำรองในคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก คำขอรับชำระหน้ี
 - พัฒนาระบบการรับคำขอไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส (E-Mediation)
 ๖. การบริหารจัดคดี (Case Management)
 - เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน
 - พัฒนาชองทางดวน (Fast Track) คดีที่มีทุนทรัพยไมสูง และไมมีความยุงยาก ซับซอน และคดี
ศาลเยาวชนและครอบครัวใหสามารถดำเนินการไดเสร็จภายในระยะที่รวดเร็ว

 กำลังดำเนินการอยูเพื่อสงตอรัฐบาลหนา
 - การนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบังคับคดีอยางเต็มรูปแบบ เชน E-Payment, E-Filing,
E-Offering , E-Auction เพื่อใหการดำเนินการบังคับคดีไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และเปนมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก
ไดรับการจัดอันดับที่ดีขึ้น และสรางความเชื่อมั่นและความนาลงทุนใหกับตางชาติ
 - การอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการเขาถึงการบังคับคดีไดอยางทั่วถึง
 - ประชาชนมีความเขาใจในกฎหมายตางๆ และกฎหมายสวนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี ตลอดจนภารกิจ
ของกรมบังคับคดีมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในความรู (Empowerment) 
 - การพัฒนาการบริหารจัดการระบบภายในของกรมบังคับคดีในทุกๆ ดาน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินภารกิจหลักใหดียิ่งขึ้น
 - มีการบริหารจัดการคดีที่มีประสิทธิภาพ (Case Management) เพื่ออำนวยความสะดวก โดยมุงเนน
ความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
 - สรางกระบวนการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดีที่เขมแข็ง ครอบคลุมในหนี้ตามหมายบังคับคดีทุกประเภท
โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการรับคำขอไกลเกลี่ย (E-Mediation) 
 - สรางภูมิคุมกันแกประชาชนดานกฎหมายในการประกอบธุรกิจ การทำนิติกรรมสัญญาตางๆ 
และการเขาเปนผูค้ำประกันในคดีอาญา
 - การเจรจาแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานดานการบังคับคดีกับประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรปเพื่อเปนศูนยกลางดานการบังคับคดีของอาเซียน



๑๑

 - การประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ โดยประเทศไทย
จะเปนเจาภาพรวมในการจัดประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจาพนักงาน บังคับคดีระหวางประเทศ ครั้งที่ ๒๓
(๒๓rd International Congress Bangkok ๒๐๑๘) ในป พ.ศ. ๒๕๖๑

 (๗) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 สภาพปญหากอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยใชอนุญาโตตุลาการมาทำหนาที่ชี้ขาดแทนการนำคดีขึ้นสูศาล
เพื่อชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล และเอื้อประโยชนตอคูความในแวดวงธุรกิจ การคา การลงทุน ทั้งในดาน
ความคุมคาเชิงงบประมาณ ไมส้ินเปลืองเวลา คูความมีอิสระท่ีจะเลือกผูทำหนาท่ีช้ีขาดขอพิพาทของตนได
ยังมีขอจำกัดในการใหบริการ และประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการใชอนุญาโตตุลาการ 

 ผลงานของรัฐบาลดำเนินการสำเร็จแลว
 - การออกขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ รวม ๗ ฉบับ เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการ
อนุญาโตตุลาการ จริยธรรมอนุญาโตตุลาการ การระงับขอพิพาทดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประนอมขอพิพาท จริยธรรมผูประนอมขอพิพาท และการขึ้นบัญชี
ผูประนอมขอพิพาท
 - เสนอมาตรการเพื่อแกไขหรือผอนคลายอุปสรรคในการใชอนุญาโตตุลาการ โดยขอแกไขมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องการทำสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน 
 - ขึ้นบัญชีผูประนอมขอพิพาท และอนุญาโตตุลาการ จัดอบรมผูประนอมขอพิพาท และขึ้นบัญชี
ผูที่มีคุณสมบัติเปนผูประนอมขอพิพาทของสถาบัน 

 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - พัฒนาระบบการระงับขอพิพาททางเลือกใหเหมาะสมกับกลุมธุรกิจตางๆ
 - สงเสริมการใชการอนุญาโตตุลาการสำหรับยุติขอพิพาททางการคาและการลงทุนทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ
 - จัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมท้ังในประเทศและนอกประเทศ และกิจกรรมทางสังคม เพ่ือสราง
เครือขายทางวิชาชีพ 

 (๘) ผลการดำเนินงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
 - กระทรวงยุติธรรมไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักดูแลเรื่องงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งไดมีการประเมินจากพื้นที่แลวพบวา งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา
ไดรับความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่ รอยละ ๘๒  โดยประเด็นสำคัญที่กระทรวงไดขับเคลื่อน คือ การดูแล



๑๒

ใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความเปนธรรมท้ังจากการดำรงชีวิตประจำวันและท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม
โดยในเรื่องของการสรางความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมนั้น ไดมุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพ
คดีความม่ันคง ดวยการเสริมประสิทธิภาพการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน เพ่ือใหนำตัว
ผูกระทำผิดมาลงโทษไดอยางรวดเร็ว และถูกตองแมนยำ และลดปญหาการละเมิดสิทธิ อันเกิดจากการแสวงหา
พยานหลักฐานของเจาหนาที่รัฐ   
 - นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังมุงเนนการบริการใหกับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ดวยการสรางนวัตกรรมใหญาติของผูตองขังในพื้นที่ไดรับความสะดวกในการเยี่ยมญาติมากยิ่งขึ้น คือ การใหมี
การเย่ียมญาติทางไกลผานระบบ VDO CONFERENCE ซ่ึงไดดำเนินการในเรือนจำกลางสงขลา และเรือนจำกลาง
ปตตานี โดยญาติผูตองขังทั้งสองเรือนจำ ไมตองเดินทางไปที่เรือนจำนั้น แตสามารถไปติดตอขอรับบริการ
เย่ียมผูตองขังไดท่ีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปตตานี และศูนยยุติธรรมชุมชนท่ี อำเภอสายบุรี โดยระบบดังกลาว
ญาติสามารถพูดคุยกับผูตองขังผานจอภาพไดแบบ REAL TIME การใหบริการนี้ไดรับความนิยมจากคนในพื้นที่มาก
เนื่องจากเปนการประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา ไมตองเดินทางไปยังเรือนจำ ซึ่งมีระยะทางหางไกล โดยมี
สถิติผูที่ใชบริการเยี่ยมผูตองขังทั้ง ๒ เรือนจำในปที่ผานมา จำนวนกวา ๑,๓๐๐ ราย เปนการประหยัดคาใชจาย
ในการเดินไปเย่ียม ณ เรือนจำ ซ่ึงมีคาใชจายประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ตอคนตอคร้ัง และในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ี ไดมีการขยายการใหบริการไปยังทุกเรือนจำท่ัวสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงบริการน้ีจะชวยลด
ภาระคาใชจายใหแกพี่นองประชาชนในพื้นที่ไดอยางมาก อีกทั้งจะชวยลดความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสิน
อันอาจเกิดจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่ดวย
 - ประการสุดทาย กระทรวงยุติธรรมตระหนักดีวาการแกปญหาท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
คือ การมุงเนนใหประชาชนมีความเขมแข็ง ดูแลตนเองได ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน โดยใหศูนยยุติธรรมชุมชน
๑๐๖ แหง เปนเครือขายภาคประชาชนในการทำงานรวมกับกระทรวงยุติธรรม เชน การใหความรูความเขาใจ
กฎหมายพิเศษในพื้นที่ การสรางความคุนเคยระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ฝายความมั่นคงเพื่อลดความหวาดระแวง
ซึ่งผลปรากฏวา ประชาชนจำนวนกวา ๘,๐๐๐ คน สมัครใจเขารวมกิจกรรมและอาสาที่จะทำงานรวมกับ
กระทรวงยุติธรรมในการชวยดูแลชุมชนใหเกิดความปลอดภัยและเช่ือม่ันในการอำนวยความเปนธรรมของภาครัฐ
ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น กระทรวงยุติธรรมจะทำงานรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชนอยางตอเนื่องและเขมขน
มากยิ่งขึ้นโดยมีเปาหมายสำคัญคือ การสรางความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐเพื่อใหจังหวัดชายแดนภาคใต เกิดความสงบสุข
และมีสังคมที่เปนธรรม




