
สรุปโครงการถอดบทเรียนการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงยุติธรรม 
วันศุกร์ที่ 4 กมุภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
 ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ : นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  

                                              ในฐานะผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงยุติธรรม 
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1. หัวข้อรูปแบบการเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตร ี(สร.ยธ.)   

  - โดย ว่าที่ร้อยตรี พรินทร ์เพ็งสุวรรณ นักวชิาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ 

 - รูปแบบเรื่องข้อ ยธ. ในการเสนอเรื่องต่อ ครม.  

 
 - ผังกระบวนการเสนอเรื่องเข้าต่อคณะรัฐมนตรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

ยธ.

ยธ. เจ้าของเร่ือง

ยธ. เสนอความเห็น
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 - ตัวย่างหนังสือ เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

 



- 4 - 
 

 

 

 



- 5 - 
 

  - ตัวย่างหนังสือ เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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 - ประเภทเรื่องที่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรี (มาตรา 4 การเสนอเรื่องต่อ ครม. ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ. 2548) 

 1. กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของ ครม. 
 2. ร่าง พ.ร.บ. /ร่าง พ.ร.ก. 
 3. เรื่องที่เสนอสภาผู้แทนฯ วฒุสิภา หรือรฐัสภาอนุมัติ/เห็นชอบ 
 4. ร่าง พ.ร.ฎ. 
 5. ร่างกฎหระทรวง 
 6. ร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่บังคับส่วนราชการอ่ืน 
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับองค์การระหวา่งประเทศที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย 
 8. การรเิริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
 9 .เรื่องขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมต ิครม. 
 10. เรื่องความเหน็ของ คกก.กฤษฏีกาที่มีลักษณะเป็นระเบียบ 
 11. เรื่องที่ต้องใช้ งปม. นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติตาม งปม. ประจ าป ี
 12. เรื่องที่ นรม. มีค าสั่งให้เสนอ ครม.  
 13. เรื่องที่ ครม. มีมติให้เสนอ ครม. 
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 - แนวปฏิบัติในการส่งเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 - การส่งหนังสือถึง สลค. กรณีเจ้าของเรื่อง ทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้  
 1. หนังสือ รมว.ยธ. เรียน ลธ.ครม. (Word) 
 2. หนังสือ รมว.ยธ. เรียน ลธ.ครม. (PDF รับรองส าเนาถูกต้องหน้าสุดท้าย) 
 3. หนังสือ รมว.ยธ. เรียน ลธ.ครม. (PDF ไม่รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4. หนังสือ ร.นรม. เรียน ลธ.ครม. (PDF ไม่รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย (PDF ไม่รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 6. รวม QR Code ของเรื่องนั้นให้อยู่ในรูปแบบ (PDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าของเรื่องส่ง หนังสือต้นเรื่อง + 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (Word+PDF)

ส่งเมล์ สร.
academic@moj.go.th

สลค. ตอบรับทาง e.mail
สร. ส่ง สลค. dcab@soc.go.th
พร้อมโทรแจ้ง 02-280-9000

ต่อ 1113
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 2. หัวข้อถอดบทเรียนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

  2.1 หัวข้อแผนแม่บท / แผนปฏิบัติราชการ : เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2562 – 2565)  

             - โดย นางบุญภาดา อรุณเบิกฟ้า ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

 
  ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการดา้น... ต่อคณะรัฐมนตรี 
  1. มีกฎหมายก าหนดให้เสนอต่อครม.  
  2. ไม่มีกฎหมายก าหนดให้เสนอต่อครม. 
   3. กลไกทางการบริหาร 

  ระดับของแผน 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนเพียง 3 ระดับเท่านั้น ตามที่ก าหนดไว้โดยมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 และวันที ่3 ธนัวาคม 2562  

 
  ความเชื่อมโยงแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 กับแผนสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2562 – 2565) 
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  2.2 หัวข้อเสนอในเชิงนโยบาย : เรื่อง แนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ 
  
                  -  โดย นายเศรษฐวุฒิ เพชรสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สป.ยธ. (ยผ.)  
 

          นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ คือ การด าเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในลักษณะพิเศษ 
มีสถานที่พักพิงรองรับในขณะท างาน และนายจ้างหรือผู้ประกอบการดูแลความประพฤติพนักงาน/ลูกจ้างที่เป็น
ผู้ถูกคุมประพฤติได้อย่างครบวงจร และให้มีอาชีพสุจริต ลดการหวนกลับในการกระท าผิดซ้ าและเป็น  
การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า เพ่ือสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการระดมทุนให้มี 
การลงทุนภาครัฐน้อยที่สุด และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับภาคเอกชนในสาขาที่ขาดแคลน  
และสร้างก าลังแรงงานในประเทศให้มีเสถียรภาพที่มั่นคง ไม่พ่ึงพิงแรงงานต่างชาติ เปลี่ยนภาระให้เกิดเป็น  
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ 

ตัวอย่างหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีเสนอ
แนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ จ านวน 2 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02008.2/4950 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564  
 ผลการเสนอ 
 1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาและ
เห็นชอบให้ส่งคืนกระทรวงยุติธรรมเพ่ือพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เดี่ยวข้องในประเด็นส าคัญต่าง ๆ 
 2. หากได้ข้อยุติที่เหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ก็สมควรเสนอคณะกรรมการราชภัณฑ์
พิจารณาก่อนตามขั้นตอนต่อไป โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ
ออนไลน์ เมือ่วันที่ 16 กันยายน 2564 

 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ยธ 02008.2/8097 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564  
 ผลการเสนอ  
 1. รับทราบผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
ส าหรับแนวทางการจัดตั้งนิคมฯ และแนวทางการสนับสนุนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น  
ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามความจ าเป็น
เหมาะสม โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 2. ให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี) ส านักงบประมาณ 
ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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  2.3 หัวข้อกฎหมาย : การจัดท าเรื่อง และคลิปเสนอ ครม. พิจารณาร่างกฎหมาย
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  

  
        -  โดย นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  
 

 

  การท าเรื่องเสนอ ครม. พิจารณา วิธีการ เทคนิคต่างๆ (เสนอร่างกฎหมาย) 
  1. ศึกษาโจทย์ของผู้บังคับบัญชาให้ลึกซึ้ง/เข้าใจก่อนว่าต้องเสนอเชิงนโยบายประเด็นใด 
  2. ศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายต่อ ครม.  
   - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
   ที่เก่ียวข้องกับการเสนอกฎหมายจะปรากฏในมาตรา 4 (2) ประกอบกับระเบียบว่า
   ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 4 การ
   เสนอร่างกฎหมาย 
   - มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และระเบียบ  
   ที่เกี่ยวข้อง (ประเด็นรับฟังความคิดเห็น/Checklist วิเคราะห์ผลกระทบต่อการเกิด
   กฎหมาย/ความคุ้มค่าภาระงบประมาณ 
  3. ก าหนด Timeline การร่างกฎหมาย และด าเนินการตามกรอบที่วางไว้ 
  4. ศึกษารูปแบบหนังสือเสนอครม. จากส านักงานเลขาธิการครม. 
  5. จัดท าอินโฟกราฟฟิคเข้าใจง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  6. สรุปเรื่องอยู่ในกระดาษใบเดียวให้รมต.ยธ. เสนอครม. 
 
  การจัดท าคลิปเสนอครม. พิจารณา 
  1. คลิปต้องไม่เกิน 3 นาที เท่านั้น 
  2. เนื้อหาแสดงถึงความส าคัญเชื่อมโยงนโยบายรัฐมนตรีสาระกฎหมาย ประโยชน์ที่ประชาชน
และประเทศจะได้รับ  
  3. ต้องเป็นผู้ก ากับที่มีสุนทรียภาพ (บทเพลง/ภาพ/เสียง) 
  4. ต้องเสนอผู้บริหารทุกระดับพิจารณาก่อน จึงจะส่งครม. (อธิบดี/รองปลัด/รมต.ยธ./ 
ทีมรมต.ยธ. (PR)) 
  5. ภาพกิจกรรมที่มีรูปนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรมและเก่ียวข้องกับเรื่องราวมาฉายในคลิป 
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  2.4 หัวข้อกฎหมาย : เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิด
อุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... 

  
        - โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนที แววจะโปะ นักวิชาการยุติธรรม ส านักงานยุติธรรม  

 

  
 ร่างกฎหมาย 

(หลักการ เหตุผล ช่ือร่าง ค าปรารภ มาตราฯ) 
 การรับฟังความคิดเห็น  

(ประชุม , เว็บไชต์ , โพลฯ) 
 การศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ 
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ 
 เอกสารประการประชุม การน าเสนอ 

(Power point สรุปเนื้อหากฎหมาย  
ข้อมูลทางวิชาการฯ) 

 บันทึกข้อความ หนังสือราชการ (5 ฉบับ)  
เสนอตามขั้นตอน 

 เอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมาย  
(แนบไปกับหนังสือ) เช่น 
- ร่างกฎหมาย 
- รายงายการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
  จากกฎหมาย 
- สรุปสาระส าคัญ 
- ตารางเปรียบเทียบพร้อมค าอธิบาย 
- รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
- หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความเห็น 
  และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก  
  กฎหมาย 
- แผนและกรอบระยะเวลาในการจัดท ากฎหมาย 
  ล าดับรอง 

  ภาพรวมของการจัดท าและเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ 

กรม กระทรวง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
- บันทึกข้อความ เสนอร่าง 
  กฎหมาย 

- บันทึกข้อความเสนอร่าง 
  กฎหมาย 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ขับเคลื่อนร่างกฎหมาย  
  (คณะกรรมการพิจารณา 
   ร่างกฎหมายของกระทรวง 
  ยุติธรรม) 

- หนังสือเสนอร่างกฎหมาย 
- หนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม 
- หนังสือแต่งตั้ง/แจ้งรายช่ือ 
  ผู้แทนเข้าร่วมช้ีแจงร่าง  
  กฎหมาย 
- หนังสือเผยแพร่งานวิจัย 
  ผลการศึกษา 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
  เร่งรัดการพิจารณาร่าง 
  กฎหมาย 
- หนังสือยืนยันให้ความ 
  เห็นชอบร่างกฎหมาย 
  (ครม. และคณะกรรมการ 
  กฤษฎีกา) 

- หนังสือรับรองร่าง    
  พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย 
  การเงิน 
- หนังสือตอบความเห็นร่าง  
  พระราชบัญญัติ (ร่างประกบ) 
- หนังสือแจ้งรายช่ือผู้แทน 
  เช้าร่วมประชุม (กทธ.) 
- บันทึกข้อความ รายงาน     
  ความคืบหน้าร่างกฎหมาย 
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  2.5. หัวข้อกฎหมาย : เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

  
               - โดย นางสาวสุมะรี ศิริกรรณ์ นิติกรปฏิบัติการ สป.ยธ. (กม.) 
 
 

  เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องมี
มาตรการทางกฎหมายเป็นกลไกส าคัญเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบอย่างทันท่วงที  ดังนั้น จึงเห็นควรให้มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  1. ยกเลิกความในมาตรา 90/3 ความใน (1) ของมาตรา 90/4 และความใน (2) ของมาตรา 90/6 
  2. ยกเลิกความในหมวด 3/2 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด (มาตรา 90/91 ถึงมาตรา 90/128) และบัญญัติความขึ้นใหม่  
(ร่างมาตรา 90/91 ถึงร่างมาตรา 90/131)  
  3. เพ่ิมเติมหมวด 3/3 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัด (ร่างมาตรา 
90/132 ถึงร่างมาตรา 90/141) 

  ช่วงปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รับฟังความเห็นผ่าน
ทางเว็บไชต์ของกรมบังคับคดี และจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานยุติธรรม ส านักงาน ก.ล.ต. สมาคมธนาคารไทย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันอนุญาโตตุลาการ ต่อหลักการอันเป็นสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  ตัวอย่างความคิดเห็น 
  1. การที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ก าหนดว่าลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกกลางและขนาดย่อมที่จะ
เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่ถึงสิบล้านบาทนั้น มีความเห็นว่าจ านวนหนี้ดังกล่าว
อาจมีมีความไม่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมาคดีฟ้ืนฟูกิจการที่อยู่ในหมวด 3/1 
มักจะมีจ านวนหนี้ไม่น่าจะต่ ากว่าร้อยล้านบาท ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าในส่วนหมวด 3/2 การฟ้ืนฟูกิจการ
ลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรเพิ่มจ านวนหนี้มากกว่าห้าสิบล้านบาท 
  2. จ านวนทุนทรัพย์ไม่เกินห้าสิบล้านบาท มีฐานในการคิดอย่างไร เมื่อเทียบกับมูลค่าของ 
ผู้ประกอบการ SMEs ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด ของ SMEs ทั้งหมด 

  โดย ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  
อยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 
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  2.6 หัวข้อเรื่องที่รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ : เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรณีนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน) 
  
                                   - โดย นายวัฒนากร สั้นนุ้ย นิติกรช านาญการพิเศษ สป.ยธ. (กม.) 
 
  ความเป็นมา 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า คณะกรรมการสิทธิ
มนุษย์ชนแห่ชาติได้เสนอเรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  
กรณีการสง่เสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการ 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง
มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนจ านวน  
21 หน่วยงาน เพ่ือศึกษาแนวทางหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง
ว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกคุมคามในลักษณะต่าง ๆ เช่น การคุมคาม ข่มขู่ ท าร้าย ฆ่าและซ่อนเร้นท าลาย
ศพ โดยสร้างหลักฐานให้เชื่อว่าตายโดยอุบัติเหตุหรือตายตามธรรมชาติ การบังคับให้สูญหาย และฟ้อร้อง
ด าเนินคดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเจตนาไม่สุจริตหรือโดนกลั่นแกล้ง 
  ความหมาย 
  นักปกป้องสิทธิมนุษยชน คือ ผู้ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท างานด้านการ
ส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยไม่จ ากัดเพศ อายุ อาชีพ หรือภูมิหลัง แต่ทั้งนี้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลนั้น ๆ จะต้องยอมรับในหลักอันเป็นสากลสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะต้องกระท าการโดยใช้วิธีการที่สันติ 
(non – violence means) 
  ปัญหาและข้อจ ากัดของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

การอาศัยช่องทางของกฎหมายในกาคุมคาม  
(Judicial Harassment) อาจเรียกโดยย่อว่า 
“การฟ้องคดีเพ่ือปิดปาก” 

- ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และมาตรา 328 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความรับผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 

ข้อจ ากัดในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม - พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอปล่อย
ช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 

การบังคับให้สูญหาย - ไม่มีกฎหมายรองรับ 
- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.  

การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือคุกคาม ลดความน่าเชื่อถือ เช่น การลงข้อวามว่าสิ่งที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นการ
กระท าเพื่อปกป้องผู้กระท าความผิดไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เป็นต้น 

การข่มขู่และท าร้ายร่างกาย เช่น กรณีกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเทพาจังหวัดสงขลา ถูกฟ้องคดีฯ 
สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม
เฉพาะ คือ ผู้หญิง และกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร 

ถูกกีดกันและเลือดปฏิบัติแบบมิคติ 
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  2.7 หัวข้อด้านต่างประเทศ : เรื่อง แนวทางในการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ 
  

 
       - โดย นางธันย์ชนก อุ่นบันเทิง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ สป.ยธ. (กต.) 

  
  ความตกลงระหว่างประเทศ คือ เป็นเอกสารที่สองฝ่ายท าข้ึนเพ่ือเป็นข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งว่าจะปฏิบัติระหว่างกันอย่างไร หรืออาจเป็นการจัดท าระหว่างรัฐกับรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศกับหน่วยงานต่างประเทศ 

ความตกลงระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
- สนธิสัญญา (Treaty) - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) 
- อนุสัญญา (Convention) - บันทึกความตกลง (MOA) 
- พิธีสาร (Protocol)  
- ข้อตกลง (Agreement)  

 
  ลักษณะหนังสือที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 178 ก่อนการลงนาม 
  1. มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
  2. มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
  3. ต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตรมหนังสือสัญญา 
  4. มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวาง 

  ลักษณะหนังสือที่ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 178 ก่อนการลงนาม 
  1. ท าขึ้นตามอ านาจหน้าที่ทีมีอยู่ของส่วนราชการในระดับกรม 
  2. ไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ไม่ใช้ความตกลงที่ท าขึ้นระหว่างรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ ที่มุ่งจะให้มีผลผูกพันตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ) 
  3. ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่อาจท าให้ไทยเสียผลประโยชน์ 
  4. ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันงบประมาณ นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยความ
เห็นชอบของรัฐบาลแล้ว 
  5. สามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ท าความตกลงนั้น ๆ 
  6. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบในการจัดท าความตกลงแล้ว 
  7. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้เสนอร่างความตกลงในรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว 
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 3. หัวข้อถอดบทเรียนการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

  3.1 หัวข้อด้านการต่างประเทศ : เรื่อง ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วม  
(Joint Press Statement) และผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคไทย – ลาว 
ครั้งที่ 22  

  
 
        - โดย นายธิมาลย์มาส คล้ายศรีธ ารง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สป.ยธ. (กต.) 

 

  หลักการวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม  
  1. อา่นเรื่องท้ังหมดอย่างละเอียด 
  2. วิเคราะห์ภาพรวม เช่น สาระส าคัญ กฎหมาย ระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  3. วิเคราะห์ภาพกระทรวง เช่น ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ ผลกระทบ 
และประเด็นที่ต้องการผลักดันในระดับระหว่างประเทศ 
  4. ประมวลเรื่อง และเรียงเรื่องในบันทึกเรียน ปยธ. และ รมว.ยธ. และหนังสือ สลค. 
 
  กรณีตัวอย่างประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม 
  ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) และผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคดีไทย – ลาว ครั้งที่ 22  

  ภาพรวม ประเด็นตามเสาหลักอาเซียน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ยธ 

- 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต 
ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2493 

- การเมืองและความม่ันคง - การโอนตัวนักโทษ 

- เศรษฐกิจ - ยาเสพติด 

- สังคมและวัฒนธรรม - MOU ยธ. ไทย – ลาว 

 - การต่อต้านกาค้ามนุษย์ 

  ผลลัพธ์จากการประชุมจะเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของทั้ง
ประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ทั้งในมิติด้านการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งในกรอบ
ทวิภาคีและพหุภาคี อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงนัยส าคัญ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทีมีความแนบแน่นตลอดระยะ 70 ปี นับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
ทูตระหว่างกัน 
  ทั้งนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรมที่ปรากฏในเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมฯ เช่น ความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ความร่วมมือด้านกฎหมาย
และความยุติธรรม ฯลฯ จะเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้จัดท า
ไว้ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การพัฒนากระบวนการกฎหมายและยุติธรรม ตลอดจนการ
สร้างความสงบสุขและปลอดภัยซึ่งกันและกัน 
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  3.2 หัวข้อด้านสิทธิมนุษยชน : เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องการการฟ้องคดีปิดปากใน
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
    
 
     - โดย นายอานนท์ ยังคุณ นักวิชาการยุติช านาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 

  สถานการณ์ในภาพรวมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

บริบทในต่างประเทศ บริบทต่างประเทศ 
- นิยาม “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” - ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของ 

ปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลและองค์กรของสังคมในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 

- การด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 
- มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 ของประมวล 
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
- มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและ 
  พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 

- สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ 
ICCPR, ICESCR, CAT, CERD, CEDAW, ICPPED 

  ความเป็นมาของการยกร่างกฎหมาย 
  - สถานการณ์ของการทุจริตคอรัปชั่น และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
  - กรอบนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล 
  - ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรง) 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

  สาระส าคัญของร่างกฎหมาย  
  - หมวด 1 การฟ้องคดีปิดปาก 
  - หมวด 2 การคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกฟ้องคดีปิดปาก 
  - หมวด 3 การคุ้มครองผู้ถูกฟ้องคดีและการพิจารณาคดีของศาลในการฟ้องคดีปิดปาก 
  - หมวด 4 มาตรการส่งเสริมการป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก 
  - หมวด 5 บทก าหนดโทษ 

  กระบวนการจัดท าความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี 
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  3.3. หัวข้อด้านกฎหมาย : เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 
 
                            - โดย นายกิตติณัฏฐ์ วิญญรัตน์ นิติกรช านาญการ สป.ยธ. (กม.) 
 

 
  สรุปสาระส าคัญ 

  1. ปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ร่างมาตรา 3 มาตรา 5 
มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10) ให้ผู้เสียหายในความผิดฐานที่มีค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดี
ความผิดมูลฐานหรือในคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีความผิดมูลฐานหรือได้ด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากการกระท าความผิดไว้แล้ว มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้น าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไป
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้ (ยกเลิกมาตรา 49 วรรคหก เพ่ิมมาตรา 50/1 และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 51 
มาตรา 53 และมาตรา 54) 

  2. เพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตก
เป็นของแผ่นดิน (ร่างมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9) ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการ
ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือ
ในทางกุศลสาธารณะและต้องเสียหายหากศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาล
มีค าสั่งคุม้ครองสิทธิของตนได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 50 วรรคสอง และมาตรา 52) 

  3. ก าหนดมาตรการริบทรัพย์สินทดแทน (ร่างมาตรา 7) โดยให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ส านักงาน
สามารถด าเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินอ่ืนที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หรือน าไปคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้ หากปรากฏว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดบางรายการไม่สามารถ
ส่งมอบได้ สูญหาย หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือได้มีการน าสิ่งนั้นไปรวมเข้ากับ 
ทรัพย์สินอ่ืนหรือได้มีการจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินนั้น หรือการติดตามเอกคืนจะกระท าได้โดยยากเกินสมควร  
(เพ่ิมมาตรา 51/2) 

  4. บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา 11) ก าหนดให้บทบัญญัติว่าด้วยการคุม้ครองสิทธิผู้เสียหายตาม
กฎหมายเดิมยังมีผลบังคับกับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
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 4. หัวข้อถอดบทเรียนการประสานงานด้านรัฐสภาของกระทรวงยุติธรรม 

  4.1 หัวข้อรูปแบบการประสานงานด้านรัฐสภาขอกระทรวงยุติธรรม (สร.ยธ.) 
  
- ว่าที่ร้อยตรี พรินทร์ เพ็งสุวรรณ นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ   
- นางสาวสุจิตรา จงรักษ์ นิติกร           
 

  การด าเนินการกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล โดยใช้กลไกของ
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 หรือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ได้แก่  

                      - การตั้งกระทู้ถาม     - ข้อปรึกษาหารือ 
 

  ข้อเปรียบเทียบระหว่าง กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ 

  - กระทู้ถาม >> ข้อ 144 กระทู้ถาม คือ ข้อซักถามที่สมาชิกมีต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที ่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามมาตรา 150 ของรัฐธรรมนูญ 
  - ข้อปรึกษาหารือ >> ข้อ 24 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานอาจอนุญาตให้
สมาชิกปรึกษาหารือ ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใดได้  ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ประธานสภาก าหนดและให้ประธานสภาส่งเรื่องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงภายใน 30 วัน และแจ้งให้สมาชิกทราบ 

 

  ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 
  1. กรอบระยะเวลา  
   - ภายใน 30 วัน กรณี กระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา และข้อปรึกษาหารือ 
   - ภายใน 15 วัน กรณี กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
  2. การสะกดค า และการเว้นวรรคตอน 
  3. การเสนอชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสนับสนุนข้อมูล รมต. ในสภา 
   - ไม่เกิน 1 ท่าน กรณี สนับสนุนข้อมูลกระทู้ถามแยกเฉพาะ 
   - ไม่เกิน 3 ท่าน กรณี ร่วมชี้แจงร่าง พ.ร.บ. และ สนับสนุนข้อมูลกระทู้ถามทั่วไป 
  4. การเสนอหนังสือเพ่ือให้ รมต. ลงนามในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเดือน  

ภาพรวม (Overview)

การเสนอเรื่อกระทู้ถาม / ข้อหารือต่อ สผ. / สว.

กระทู้ถาม

กระทู้ถาม 

ทั่วไป / แยกเฉพาะ

รมว.ยธ. นรม.
มอบ รมว.ยธ

ตอบ
ราชกิจจานุเบกษา

รมว.ยธ. นรม.
มอบ รมว.ยธ.

ข้อหารือ

รมว.ยธ. นรม.
มอบ รมว.ยธ.
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  4.2 หัวข้อกรณีศึกษาแนวทางกาตอบกระทู้  
 
                - นายเฉลิมพงศ์ สุดไกรไทย นิติกรช านาญการ สป.ยธ. (กม.) 
 

  กระทู้ถาม คือ ค าถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งขึ้น เพ่ือถาม
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายของการงานในหน้าที่ราชการ โดยระบุว่าจะให้ตอบ
ในราชกิจจานุเบกษาหรือในที่ประชุสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ซึ่งการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนั้น เป็นวิธีการควบคุมการท างานของรัฐบาลอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยเป็น
ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องตอบข้อซักถามขอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ราชการ ในฐานะผู้รับชอบการบริหารราชการแผ่นดิน 

  ประเภทกระทู้ค าถาม 

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
- กระทู้ถามสดด้วยวาจา - กระทู้ถามด้วยวาจา 
- กระทู้ถามทั่วไป - กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
- กระทู้ถามแยกเฉพาะ  

  ขั้นตอนการบวนการตอบกระทู้ถามของกระทรวงยุติธรรม 

 
  ถอดบทเรียนการตอบกระทู้ถาม 

 

 

 

 

   




