
คูมือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน



 

   ตามมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั�งที่ 4/2556 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ได้เห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรมดําเนินการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงความยุติธรรม(Access to Justice) แก่ประชาชน และสนองตอบนโยบาย
ที่สําคัญเร่งด่วนด้านลดความเหลื่อมลํ�า ด้วยการพัฒนาแนวคิด “ยุติธรรมชุมชน 
(Community Justice)” ให้บังเกิดผลเป�นรูปธรรมโดยการจัดตั�งศูนย์ยุติธรรมชุมชน
(ศยช.) ทั่วประเทศ

   กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการการทํางานของส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ตั�งแต่ระดับจังหวัด เน้นบทบาทหน้าที่ของสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด (สยจ.) และศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) โดยประสานงานกับศูนย์ดํารงธรรม
เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

ยุติธรรมชุมชน คือ การดําเนินกิจกรรมชุมชนโดยร่วมกันเอง หรือร่วมกับภาครัฐ
ในลักษณะของหุ้นส่วน โดยการนําทุนทางสังคมที่ดีงามและศักยภาพของชุมชนมาใช� เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความเป�นธรรม และความสงบสุขของชุมชน 
ด้วยการเสริมพลัง การป� องกันและสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาอาชญากรรม การเยียวยา 
และการจัดการความขัดแย้ง ทําให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมดีขึ�น เสริมประสิทธิภาพ
และลดภาระของกระบวนการยุติธรรมหลัก สร้างสํานึกความเป�นชุมชน และรักษาขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) คือ สถานที่ตั �งอยู่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
หรือชุมชน หรือประชาชนเห็นชอบให้จัดตั�งเป�นศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพิ่ม เพื่อใช�เป�นสถานที่ดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือดําเนินงานต่างๆ ของชุมชน 

 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (คกก.ศยช.) คือ สมาชิกที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป�นตัวแทนของประชาชนในชุมชนในการประสานงานระหว่างประชาชน ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ ทั�งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความเป�นธรรมในชุมชนและความสงบสุขของชุมชน 
นอกจากนี�ยังเป�นผู้บริหารจัดการและดําเนินงานในศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยได้รับการแต่งตั�ง
คําสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

จํานวน 7,783 แห่ง
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

จํานวน 116,745 คน

ความเป�นมาของ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนLOGOLOGO



LOGOLOGO

ผลการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 4 ปี
(2559-ปัจจุบัน) รวม 95,756 เรื่อง

ด้านที่ 1 การเฝ� าระวังและป� องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและการกระทําผิดกฎหมายต่างๆ ในชุมชน

ด้านที่ 2 การรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป�นธรรมของ
ประชาชน และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลการกระทําผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดจน
การช่วยเหลือ ดูแล ให้คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาในเบื�องต้นแก่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการคําแนะนําเบื�องต้นทางด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 3 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชนตามหลัก
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 
และการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้มีการไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งนั�น

ด้านที่ 4 ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจาก
อาชญากรรมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่

ด้านที่ 5 ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และบําบัดแก้ไขฟื� นฟู ผู้กระทําความผิด
และผู้พ้นโทษให้กลับตนเป�นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทําผิดอีก

32.24%

01

30,876 เรื่อง

ภารกิจ 5 ด้าน ของยุติธรรมชุมชน

28.18%

02

27,001 เรื่อง

9.74%

03

9,330 เรื่อง

9.66%

04

9,252 เรื่อง 20.15%

05

19,297 เรื่อง



ผังกระบวนงานการใหบริการของศูนยยุติธรรม

ชองทางการรับเรื่อง

1
ตรวจสอบขอมูล/เอกสารเบื้องตน/

  ลงทะเบียนโดยเจาหนาที่ ศยช.

2
วิเคราะห/จําแนก/

แกปญหาเบื้องตน

ใหคําปรึกษาเบื้องตน

โดยเลขา ศยช.

ยุติเรื่อง 3

4
-ติดตามการใหความชวยเหลือ

-รายงานผลการดําเนินงานของ ศยช.

-จัดเก็บขอมูล

-สัมภาษณ สอบถาม

-รวบรวมขอมูลเบื้องตน

-ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

บันทึกขอมูลเอกสาร/ลงระบบ

-วิเคราะหขอมูลและวินิจฉัย

ปญหาความตองการ

ใหคําปรึกษาเบื้องตน/กฎหมาย

สงตอให สยจ.

เจาหนาที่ ศยช. ตองทําหนาที่คัดกรองเรื่องในการขอรับบริการจากประชาชนไดทุกเรื่อง

และตองรูถึงกระบวนงานขั้นตอนการใหบริการของงานทีี่อยูในสํานักงานยุติธรรมจังหวัด/

ศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข,การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท,

กองทุนยุติธรรม ,การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา

1.การสงเสริมและสรางการรับรูกฏหมายและ

การคุมครองสิทธิและสรีภาพ

2.การใหคําปรึกษาทางกฏหมาย

3.การชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย

ในคดีอาญา (สชง.)

4.การคุมครองพยานในคดีอาญา

5.การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท

6.การรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน

7.การใหบริการกองทุนยุติธรรม

8.การเบิกจายเงินรางวัลและคาใชจายใน

ชั้นสอบสวนคดีอาญา

9.การชวยเหลือประชาชนดานอื่นๆ 

ใหเขาถึงการบริการพื้นฐานภาครัฐ



ประชาชน
ผูมาติดตอ

ขั้นตอนงานการใหบริการของศูนยยุติธรรมชุมชน
ตามกรอบภารกิจแตละดาน

1.ดานการให
คําปรึกษากฎหมาย

1 คกก. ศยช./เลขาฯ ศยช.

2ใหคําปรึกษากฎหมาย

4 ติดตามและรายงานผล

3
ประสงคขอรับ

ความชวยเหลือ

ไมประสงคขอรับ

ความชวยเหลือ

ยุติเรื่อง

เนื่องจาก

-พอใจในคําปรึกษา

-เรื่องถึงที่สุดแลว

-ไมสามารถดําเนินการตอได

-ไมประสงคดําเนินการตอ

นิติกร สยจ.

คกก.ศยช./เลขาฯ ศยช.

     ขอกฎหมาย/

แนวทางการชวยเหลือ/ 

   แกไขปญหา/สง

งานบริการ สยจ.
1.การรับเรื่องราวรองทุกข

2.การไกลเกลี่ยประนอม

  ขอพิพาท

3.กองทุนยุติธรรม

4.การใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกผูเสียหายและ

จําเลยในคดีอาญา (สชง.)

5.การคุมครองพยาน

สงตอ
-หนวยงานอื่นๆ

สงตอให สยจ.

-สัมภาษณ สอบถาม

-รวบรวมขอมูลเบื้องตน

-คัดกรองขอมูลเบื้องตน

-บันทึกขอมูลเอกสาร/ลงระบบ



-สัมภาษณ สอบถาม

-รวบรวมขอมูลเบื้องตน

-คัดกรองขอมูลเบื้องตน

-บันทึกขอมูลเอกสาร/ลงระบบ

ดําเนินการโดยนิติกร

ดําเนินการโดย คกก.ศยช.

      /เลขาฯศยช.

ดําเนินการโดยนิติกร สยจ.

ขั้นตอนงานการใหบริการของศูนยยุติธรรมชุมชน
ตามกรอบภารกิจแตละดาน

2.การรับเรื่องราว

    รองทุกข

ประชาชน
ผูมาติดตอ

1 คกก. ศยช./เลขาฯ ศยช.

2

3 ติดตามผลงานดําเนินงาน

ยุติ

4

รับเรื่องรองทุกข

วิเคราะห/ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง/พิจารณา

     ดําเนินการ

ศยช.ดําเนินการให

  ความชวยเหลือ
สงตอ สยจ.

แจงผลการดําเนินงาน

ใหผูรอง/ยุติธรรมจังหวัดทราบ



ดําเนินการ โดยนิติกร

ดําเนินการ โดยนิติกร

คกก.ศยช./เลขาฯ ศยช.

ขั้นตอนงานการใหบริการของศูนยยุติธรรมชุมชน
ตามกรอบภารกิจแตละดาน

3.การใหบริการ

กองทุนยุติธรรม

ประชาชน
ผูมาติดตอ

คกก. ศยช./เลขาฯ ศยช. รับเรื่อง

-สัมภาษณ สอบถาม

-รวบรวมขอมูลเบื้องตน

-คัดกรองขอมูลเบื้องตน

-บันทึกขอมูลเอกสาร/ลงระบบ

1 รับคําขอ และ ตรวจสอบเบื้องตน

2 การแสวงหาขอเท็จจริงและ

         ทําความเห็น

ประสานสงตอ นิติกร สยจ.

3

การแจงผลพิจารณา
4

ดําเนินการโดยนิติกร

ดําเนินการโดยนิติกร

พิจารณาใหความชวยเหลือ
  ไมเกิน 500,000 บาท

คณะอนุกรรมการใหความ

ชวยเหลือประจําจังหวัด

     เปนผูพิจารณา

    เกิน 500,000 บาท

คณะอนุกรรมการใหความ

ชวยเหลือกรุงเทพมหานคร

       เปนผูพิจารณา



ดําเนินการ โดยเจาหนาที่

  ที่แตงตั้งตามกฎหมาย

ปลัดอําเภอ/นิติกร

ขั้นตอนงานการใหบริการของศูนยยุติธรรมชุมชน
ตามกรอบภารกิจแตละดาน

4.การใหความชวยเหลือ

ทางการเงินแกผูเสียหาย

และจําเลยในคดีอาญา

          (สชง.) ประชาชน
ผูมาติดตอ

-สัมภาษณ สอบถาม

-รวบรวมขอมูลเบื้องตน

-คัดกรองขอมูลเบื้องตน

-บันทึกขอมูลเอกสาร/ลงระบบ

การรับคําขอตามแบบ สชง.1/01

   สชง.1/02 หรือ สชง.1/03 

   สชง.1/04 (กรณีผูเสียหาย)

ประสานขอมูลมายัง สยจ.

คําวินิจฉัย
4

ดําเนินการโดยเจาหนาที่

 ที่แตงตั้งตามกฎหมาย

3

พิจารณา
  กรณีผูเสียหาย

1

2

  -สรุป/ทําความเห็นเสนอเลขา

คณะอนุกรรมการ (ยุติธรรมจังหวัด)

ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ

เพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัย

    กรณีจําเลย
  -สรุป/ทําความเห็นเสนอเลขา

คณะอนุกรรมการ (ยุติธรรมจังหวัด)

ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ

เพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัย

  -จัดทําคําวินิจฉัยตามมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฯหรือคณะกรรมการ

-เสนอผูมีอํานาจลงนาม

คกก. ศยช./เลขาฯ ศยช. รับเรื่อง



ขั้นตอนงานการใหบริการของศูนยยุติธรรมชุมชน
ตามกรอบภารกิจแตละดาน

5.การไกลเกลี่ย

ประนอมขอพิพาท

ประชาชน
ผูมาติดตอ

1 คกก. ศยช./เลขาฯ ศยช.

-สัมภาษณ สอบถาม

-รวบรวมขอมูลเบื้องตน

-คัดกรองขอมูลเบื้องตน

-บันทึกขอมูลเอกสาร/ลงระบบ

2ดําเนินการโดยนิตากร/

    เครือขาย ศยช.

     /นิติกร สยจ.

3 โดยเจาหนาที่ ศยช./

      นิติกร สยจ.

เจาหนาที่ ศยช./นิติกร

รับเรื่องราวไกลเกลี่ย

  ระงับขอพิพาท

เสาะแสวงหาขอเท็จจริง/

รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

ดําเนินการจัดกระบวนการ

ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท

ยอมรับในกระบวนการไกลเกลี่ยฯ
ไมมีการตอบรับ/และไมยอมรับ

    ในกระบวนการไกลเกลี่ย

ยุติเรื่อง
สงตอหนวยงาน

   ที่เกี่ยวของ

นัดไกลเกลี่ย

  เพิ่มเติมจัดทําบันทึกขอตกลงที่เปน

      ลายลักษณอักษร

4
รายงานผลการดําเนินงานตอ

    สยจ./ยุติธรรมจังหวัด

    (รายงานประจําเดือน) 



กลไกการติดตาม ดูแลและชวยเหลือในระดับพื้นที่

สํานักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน

กลไก ศยช.
7,783 แหง
ครอบคลุม
ทุกตําบล

**จัดอบรมอาสาสมัคร คุมประพฤติ**

กอนปลอยตัว

รวมเขาพบผูที่จะไดรับการ

ปลอยตัวในภูมิลํานา

เพื่อสรางความรูจัก

รวมจัดทําแผนก

การติดตามรายบุคคล

หลังจากปลอยตัว

ดําเนินการติดตามและดูแลผูพนโทษ

และรายงานมายังสยจ.ทุก 2 เดือน

จนครบตามแผนที่กําหนด ถามีการ

ขอความชวยเหลือเรงดวนรายงาน

ใหทราบทันที

ผลการติดตาม

สยจ.สรุปผลการติดตาม

และนําเสนอตอที่ประชุม กพยจ.

เพื่อหาแนวทางการชวยเหลือ

ตอไป

สรุปผลการกระทําผิดซํ้า เพื่อนําผลมา

วิเคราะหแนวทางการติดตามและ

การปองกัน

ขั้นตอนงานการใหบริการของศูนยยุติธรรมชุมชน
ตามกรอบภารกิจแตละดาน

6.การคืนคนดี

     สูสังคม



à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÈÙ¹Â�ÂØµÔ¸ÃÃÁªØÁª¹ÃÑºàÃ×èÍ§
¨Ò¡»ÃÐªÒª¹ºÑ¹·Ö¡Å§áºº¤íÒÃŒÍ§

    Ê‹§µ‹ÍàÃ×èÍ§ÁÒÂÑ§
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÂØµÔ¸ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´
¼‹Ò¹äÅ¹� (ÀÒÂã¹ 2 ÇÑ¹)

  ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÂØµÔ¸ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¡ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒ
- §Ò¹¡Í§·Ø¹ÂØµÔ¸ÃÃÁ
- §Ò¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍàÂÕÂÇÂÒàËÂ×èÍÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ
áÅÐá¾Ðã¹¤´ÕÍÒÞÒ
- §Ò¹µÃÇ¨¾ÔÊÙ¨¹� DNA
- §Ò¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§¾ÂÒ¹
- §Ò¹ÃŒÍ§àÃÕÂ¹ÃŒÍ§·Ø¡¢�
- §Ò¹ä¡Å‹à¡ÅÕèÂÃÐ§Ñº¢ŒÍ¾Ô¾Ò·

ËÁÒÂàËµØ : ·Ñé§¹ÕéÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ñº¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃ¤Ãº

á¨Œ§¼ÅãËŒÈÙ¹Â�ÂØµÔ¸ÃÃÁªØÁª¹·ÃÒº
ÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹ËÅÑ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹

ÈÙ¹Â�ÂØµÔ¸ÃÃÁªØÁª¹´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
  á¨Œ§¼ÅãËŒ»ÃÐªÒª¹·ÃÒº

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃÊ‹§µ‹Í

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ÈÙ¹Â�ÂØµÔ¸ÃÃÁªØÁª¹



ประชาชน

ศูนยยุติธรรมชุมชน

พิจารณา

ดําเนินการได ดําเนินการไมได

$

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

QR
สงตอ

แจงผล

ขั้นตอนการใหบริการของศูนยยุติธรรมชุมชน



¡ÒÃ¢ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ

    ¡Í§·Ø¹ÂØµÔ¸ÃÃÁ

¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¾ÂÒ¹

  ã¹¤ ṌÍÒÞÒ

¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂ

  ÍÂ‹Ò§Á×ÍÍÒªÕ¾ ¿ÃÕ!

ÃÑºàÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹

   ÃŒÍ§·Ø¡¢�

¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ Œ́Ò¹¡®ËÁÒÂ

 ¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÕèÂ

ÃÐ§Ñº¢ŒÍ¾Ô¾Ò·

ºÃÔ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹ÂØµÔ¸ÃÃÁ
-¡Ã³Õ»Å‹ÍÂµÑÇªÑèÇ¤ÃÒÇ
-¤‹Ò·¹ÒÂ¤ÇÒÁ
-¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÈÒÅ
-¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ×è¹æ

·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

    ¡ÒÃ¢ÍÃÑºµÃÇ¨ÊÒÃ

    ¾Ñ¹ Ø̧¡ÃÃÁ(DNA)

ºÃÔ¡ÒÃÂ×è¹¢ÍÃÑº¤‹ÒµÍºá·¹

 ¼ÙŒàÊÕÂËÒÂáÅÐ¤‹Ò·´á·¹

   ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂá¡‹¨íÒàÅÂ

      ã¹¤ ṌÍÒÞÒ

¡ÒÃ¢ÍÂ×è¹µ‹Í·ÐàºÕÂ¹¡ÒÃ·íÒ

  µÒÃÒ§á¡‹¹Ñ¡¨ÔµÇÔ·ÂÒ/

  ¹Ñ¡ÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË�

    µÒÁ ».ÇÔÍÒÞÒ

¨Ø´ºÃÔ¡ÒÃ§Ò¹¡¯ËÁÒÂ¿ÃÕ
·ÕèÈÙ¹Â�ÂØµÔ¸ÃÃÁªØÁª¹áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÂØµÔ¸ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´



ÈÙ¹Â�ÂØµÔ¸ÃÃÁªØÁª¹¡Ñº¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ§Ò¹¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

¡ÃÍº

ÀÒÃ¡Ô¨

1 2 3 4 5
¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ

ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁã¹ªØÁª¹
  (Crime Control
     &Prevention)

   ¡ÒÃÃÑºàÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹ 

ÃŒÍ§·Ø¡¢�áÅÐÃÑºá¨Œ§àºÒÐáÊ
   (Receiving a complaint
  &Evidence of a criminal)

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
        (Con�ict 
  Management)

¡ÒÃàÂÕÂÇÂÒËÃ×ÍàÊÃÔÁ¾ÅÑ§

á¡‹àËÂ×èÍÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ

áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§ªØÁª¹
 (Community&Victim
      Empowerment)

¡ÒÃ¤×¹¤¹´ÕÊÙ‹ÊÑ§¤Á
  (Reintergration)

µÔ´µ‹Íã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

¡ÒÃ¢ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ

    ¡Í§·Ø¹ÂØµÔ¸ÃÃÁ

¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¾ÂÒ¹

  ã¹¤ ṌÍÒÞÒ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ

â·ÃÈÑ¾·� : 0-2141-6535

â·ÃÊÒÃ : 0-2141-9883

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´

¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ
â·ÃÈÑ¾·� : 0-2141-5100

â·ÃÊÒÃ : 0-2143-8289-90

¡ÃÁ¤ØÁ»ÃÐ¾ÄµÔ

â·ÃÈÑ¾·� : 0-2141-4749

â·ÃÊÒÃ : 0-2143-8822

¡ÃÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ· Ô̧

  áÅÐàÊÃÕÀÒ¾
â·ÃÈÑ¾·� : 0-2141-2794

â·ÃÊÒÃ : 0-2143-9681

¡ÃÁºÑ§¤Ñº¤´Õ ¡ÃÁÃÒª·Ñ³±� ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ  ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

¡Ô¨¡ÒÃÂØµÔ¸ÃÃÁ
â·ÃÈÑ¾·� : 0-2881-4999

â·ÃÊÒÃ : 0-2433-0801

â·ÃÈÑ¾·� : 0-2141-6740

â·ÃÊÒÃ : 0-2143-8472

â·ÃÈÑ¾·� : 0-2967-2222

â·ÃÊÒÃ : 0-2867-3305

â·ÃÈÑ¾·� : 0-2831-9888

â·ÃÊÒÃ : 0-2975-9888

â·ÃÈÑ¾·� : 0-2141-3666

â·ÃÊÒÃ : 0-2143-8933

¡ÃÁ¾Ô¹Ô¨áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§

  à ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹

¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂ

  ÍÂ‹Ò§Á×ÍÍÒªÕ¾ ¿ÃÕ!

ÃÑºàÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹

   ÃŒÍ§·Ø¡¢�

¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ Œ́Ò¹¡®ËÁÒÂ

 ¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÕèÂ

ÃÐ§Ñº¢ŒÍ¾Ô¾Ò·

ºÃÔ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹ÂØµÔ¸ÃÃÁ
-¡Ã³Õ»Å‹ÍÂµÑÇªÑèÇ¤ÃÒÇ
-¤‹Ò·¹ÒÂ¤ÇÒÁ
-¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÈÒÅ
-¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ×è¹æ

·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

    ¡ÒÃ¢ÍÃÑºµÃÇ¨ÊÒÃ

    ¾Ñ¹ Ø̧¡ÃÃÁ(DNA)

ºÃÔ¡ÒÃÂ×è¹¢ÍÃÑº¤‹ÒµÍºá·¹

 ¼ÙŒàÊÕÂËÒÂáÅÐ¤‹Ò·´á·¹

   ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂá¡‹¨íÒàÅÂ

      ã¹¤ ṌÍÒÞÒ

 §Ò¹

ºÃÔ¡ÒÃ



80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• • 21

11~dan11B1~da~d1~a~fi11~b~B~~~d1~b~~B~~11~~~~~
q

o ~ ~ ~ 0 ~ ~

a1~n~1an1~~~(9l1 a1~n~1~Ban11a~a~
d.9 'U q

n1~'VI1d~~~1~1Via bb~~n1~'VI1d~a~fi11~
q



u'UVin"llB~mHifl11:W~1:wijB (MOU)
, , '"

':h~1~ nl'Hh'U1~fl11:W~~6''a'a:W brlm'l~fl11:W b'Vf~B:W~11 'Ulff.:ifl:W,
'a~'Vf':il.:i

~;h,rn'Ul~ni' ~:W'U~~ ~h,rn .:il'U el~n l"a~ \t~ ~ m~'VI';j1.:i:W'Vfl ~1'Vm IJ,~~n 'a~'VI'a1.:itI~n';j';j:W
d.9 u q q

Jl 1 tJ'W 1 au 1 tJ i' ~ 'U1 &'1Jll un 1 ~ tl i' 'U 'lJ ~ -!In !] VI:W1 tJ bb&'1~ n ~ ~ 'U1 'Wnl ~ ~ &i5 ~ ~ :IJ

1Jl r11V1'W~f11 ~'lJi''U'lJ~-!l1~'U'Uf11~"liltJ bVl~eJ'Vll-!1n!)VI:IJ 1 tJua~~11i~1 tJ u n'lJ1~ "ll1"ll'W~hJ1Jli''U fDnl:IJ

dJ 'W51~:IJ 1~ tJ1 VIbil (1-!1flll:IJ btJ'W1511:IJ1Jl~1 tJ 11 ~ b~l b~ eJA':IJfl1 eJ-!I"lil tJb VI~ eJ~ tJl n;u 'W bb&'1~, ~
~JleJ tJ1e:Jf11?f A':IJmeJ -!I~tl n ~l-!l &'1~biJ~ ~'Vl~ b?f~.flTVj bb&'1~btl sn en ~'U~?f'VltVl~ e:J1Jli''U ~ &'1m~'Vl'U~ 1n
'U ~ 'U 'U 'U 't

flll:IJ hJ dJ'W 1511:IJ 1~ m il'WfDn 1:IJ?f~ ~~ bb&'1~flll:IJ:n'Lh~ ~'Vl~.fll 'I"J'lJe:J-!I.fllfli'~ WJ1:IJ dJ'W1511:IJ 'lJe:J-!I, ~
mJli''U ~&'1n1 ~'V1 'U bb&'1~ f111 hibbe:J'Uill-!1 ul tJ1 e:Jf11?f 1~ tJ'Vl~ ~ ~~ 1n1~ 'U 'Uf111"1il tJbVI~ e:JI'l-!ln ~ 11~ ,
~-!I?fe:J~fliKe:J-!ln'Ub;u~'Wl~:Wru'lJ e:J-!I'lJ1~f11~flru~i'm~lflll:W?f-!l'U bb'Vi-!l"lll&i u'IJ'U~ ci'0/kJctctmJ &'1-!11'W~

(9)~ mn!]lfl:W kJctctmJ mVI:r~~-!I~'Wt1~1~-!l151~:W~'W1'W:r-!lVI1 ~ b~e:J'V1'1wwl~1'Wf111i''U b~e:J-!I{eJ-!Ib~tJ'W

{eJ -!I'Vln'll1 VI'U1 f111i eJ:IJ&'1"lil1?fl1 1Vlfl'l 'lJ1m~1 i''U b~eJ-!l111{eJ-!I'Vl n 'IlD ruVil flll:IJ I'i'eJ-!If111 bb&'1~
'I 'U 'I Q.I

ieJb?f'WeJbb'W~'lJeJ-!I'lJ1~"ll1"ll'Wbb&'1~'VhVl'Ul~ btJ'W~'Wt1'U1f111~1:W~1:W:lJ1ml mkJ bb'Vi-!l'I"J1~11"lln ~~~ f11

';)1JlltJVI~mnrusvibb&'1~15f111'U1V11~n~f111Dl'Wb11eJ-!I~~ 'I"J.~. kJctc('0 ~-!ld 1 'Wf111~1 btl'W-!I1 'W.fl1 tJ11'i'

me:J'U'W1tJ'Ul tJi'~'Ul&'1vl-!ln~11 ~l-!1btJ'WVlill~ml:IJi''U~~"lleJ'U 1 'W~l'W~b~ mieJ-!I'lJe:J-!I ~ VloJlml'WVI~n~
'lh~ne:J'UJll tJ 611i!n 'Wl tJni'~:w'W~~ 611i!ml'Wel tJf111?f-!l?f~ m~'Vl11-!l:WVll ~1'VltJ bb&'1~m~'Vl11-!ltJ&i1511:IJ

~ 'U 'I 'I

vl-!l,r 'W b~ e:JbtJ 'Wnl1 'lJ 1 ~ ?f1 'Wfl 11:W ~ 1:IJ 11e:J.fll tJ11'i'n 1 e:J'Ue)1 'W1 ~ VIill ~ 'lJe:J-!Ibb~ &'1~ VIoJ1 tJ -!I1 'W

1VI?feJ~'lJ 1 ~?fl'W b~e:J:W1tJ-!In'W1 'Wb~-!I'U1 rul f111 el'W~~'V1'11Vln l1e.l l'Wl tJ flll:IJ tJ&i15~~:Wb~ eJ&'1~fDnl:W~ ,
bVI~ eJ:lJJ 11 'W~-!Ifl:IJ btJ 'W1 'lJJll tJ flll:IJ b1 tJ'U{eJ tJ 11'lJ1~~ 'Vl~.fll 'I"Jbn ~'lJ 1 ~ ~'Vl5 ~&'1bb&'1~ bn ~'lJ1~ 1tJ"ll11
?f-!l?f~~eJ'lJ1~"ll1"ll'W VloJltJ-!ll'WVI~ n~-!I ~ VloJl tJ -!ll'W ~-!l1Jl :rm11'IJ'WVinieJ ~n&'1-!1fDnl:IJ~l:IJ11 eJl1 Jll tJ~ ,
f111e)1'WltJml:IJ ~&i151~:Wb~eJ&'1~flll:IJ bVI~eJ:WJl1 'W~-!lfl:IJ b~e:J1ib tJ'WmeJ'U 1 'Wf111tJ5'IJ&i-!ll'W~1:wn'W

1'l~~e:J1'lJd

"llB CO> 1~fI'lh~~.:ifl,
(9).(9) b~ e:J1 Vlfl'l 'lJ1n~1 bb&'1~"lilm VI~e:J'lJ1~"ll1"ll'W'Vll-!1n!]VI:Wl tJ bb&'1~m~'Ul'Wf111

~&i151~:IJf111~:lJfl1 e:J-!I~'Vl~bb&'1~b?f~.fl1 'I"J'lJeJ-!I'lJ1~"ll1"ll'W~1:IJn!]'Vf:lJ1 tJ f1111n~bn~tJ 'lJ~~'WeJ:Wbb&'1~1~r'U

ie:J~'l"Jl'Vl ~1:W(1-!1~11i~1tJbbfi'lJ1~"ll1"ll'W~hj1Jli''Uml:IJ btJ'W1511:W~l'Wn e:J-!I'Vl'WtJ&i1511:IJVI~eJ"lieJ-!I'Vll-!15'W, ,
~b~mie:J-!I b~e:J1VI'lJ1~"ll1"ll'W?fl:1J11milfi-!lflll:wtJ&i1511:IJ 1m~tJ~l tJ ?f~mml~b ~l bb&'1~b?f:IJe:J.fllfl,

(9). kJ b~ e:J'lJ1 ~?fl 'Wf111 ~1 btl 'W-!ll'Wb~ tJl n'U f11 ~i''U bb&'1~:r ~ f111 b~e:J-!I11 1 {e:J-!I'Vln 'Il,
c::l 0 IV Q.I c::l r tJ Q..I d i.I tf

~1:IJ 1~ b'UtJ'U?fl'W n'Wl tJm~:W'W~111m tJf111;U~f111b 1eJ-!l1111e:J-!I'Vln'lJ'I"J.~. kJctctkJ~ ,



- ~ -

.:;!,II.::::::. 0"::::" OV V .::::::..::::::. I Ci(9).bTl b'V'Jf)?I ~b?l1dJfll 1~ 1 b'U'U~1 'U"Uf)~ aru fl ~1'U AdJA1 f)~?1Vl'Obb;;'1~"lJ1 tJ b'llmf)Vll ~,
fl {lVldJ1 tJbbri '\.h~"lJl"lJ'U bb~~~TUn.nUe)tJfl11~dJA1f)~i'1Vl~bb~~od1 tJbVl~f)Vll~fl{lVldJl tJua~m 1tJ ~r1'UA~

~~Vl1~ ua ~?ll"ul ~lLT fl ~1'U eltJ fl1 1?1~?I ~ 1'U fl1 11 'IXA11 dJod1 tJbVl~m_b ~"lJl"lJ'U1 'Ufl111911 btJ'U fll 1'U ,

Vll~fl{lVldJ 1 tJ 11 dJ1'1;;'1f) ~~~ 1'Ufll1~dJA1f)~{1f)~n'Ui'1Vl~bb~~ b?l1Jll'V'J"Uf)~'\..b~"lJl"lJ'Ubb~~m11 'lXA11dJ i

Vll~fl{lVldJltJ~ri~1~"lJl"lJ'U

(9).cs: byjf) ~ ~ b?l~dJm 11911btJ 'U~l'U"Uf) ~f'll'U8 19111 ~'O'j'jdJ1 'U~ ~Vl1 ~ 1'Um 11''U b~ f) ~
'U

{f)~b1tJ'U{f)~Vlfl'l11 'IX'U~fl11-rrf)dJ;;'1~11?111 1 'lXrh~~m~l bb;;'1~-rrm?l'Umb'U~bbri~1~"lJl"lJ'U, 'U
.:;!:,I I..:::::. Q.J 0 .Q. ti' .:::::..(9).cr b'V'Jf)?I~ b?l1 dJbb;;'1~?I'U'U?I'U 'Ufl1 1~ 1 b'U'U~l'U"U f) ~f'll'UtJ tJ 1'1'011dJ"lJdJ"lJ'Uua ~

'I 'U 'I 'I

bA~f)~l tJ~ &i'011dJ"lJdJ"lJ'U1'lXiJ~~f1JldJ?lldJ11(;l bb;;'1~1'l1fl tJJll'V'J1'Ufl11~DtJ&i~1'U

iI 0 Q I OJ

"!.I€I 1£l "!.Ie:J'Ub"!.ll1'ln1~~1b'U't..HI1'U11~n'U
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แบบ ศยช.2 

ช่องทางการขอรับบริการ 
   ประชาชนมาขอรับบริการที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน        ยุติธรรมเคลื่อนที่                                             
   โทรศัพท์                                                              อิเลคทรอนิค/สื่อโซเชียลมีเดีย                                                       
   มีบุคคลใกล้ชิด/รู้จักแนะน ามา                                    จากการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
  จากการส่งเรื่องของศูนย์ด ารงธรรม               อ่ืนๆ (ระบุ)                    
  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ขอรับบริการ 
ชื่อ – สกุล         เลขบัตรประชาชน   

เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง   สถานภาพ (  ) โสด  (  ) สมรส (  ) หย่าร้าง  (  ) อื่นๆ (ระบุ)    
ว/ด/ป เกิด    อายุ      ปี เชื้อชาติ     สัญชาติ      ศาสนา   
ที่อยู่ปัจจุบัน            
       โทรศัพท์     

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับบริการได้) 

ชื่อ – สกุล          โทรศัพท์   

เกี่ยวข้องเป็น      
 

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์การขอรับบริการ 
(  ) ปรึกษากฎหมาย    (  ) ร้องเรียน/ร้องทุกข์  (  )  ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท    
(  ) ช่วยเหลือทางการเงิน (สชง)  (  ) กองทุนยุติธรรม (  ) การจัดหาทนายความ (ตาม ป.วิอาญา134/1) 

(  ) คุ้มครองพยาน   (  ) อื่นๆ (ระบุ)      

 

ส่วนที่ 3 สรุปข้อเท็จจริง 
            
            
            
            
            
             

 
ส่วนที่ 4 สรุปการให้ค าปรึกษา 

                            แบบขอรับบริการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล   
วันที่     
เลขที่รับบริการ     
ผู้รับเรื่อง   
    
     

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นที่ให้ต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชน   เป็นความจริงทุก
ประการและขรับผิดชอบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นท้งหมด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ      ผู้ขอรับบริการ      ลงชื่อ    พยาน 
   (                                         )                     (                                       ) 
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ส่วนที่ 5 ความเห็นจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(  ) ยุติเรื่อง เนื่องจาก            
(  ) ส่งต่อเรื่อง ไปหน่วยงาน  (  ) ส านักงานยุติธรรมจังหวัด (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)     
                              
                                                          ลงชื่อ      ที่ปรึกษากฎหมาย 

         (                                         )   
ส่วนที่ 7 ข้าพเจ้าเข้าใจและมีความพอใจในรายละเอียดค าแนะน าและความเห็นการให้บริการจากศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน   
 
ลงชื่อ      ผู้ขอรับบริการ      ลงชื่อ    พยาน 
   (                                         )                 (                                         ) 
ส่วนที่ 6 ความเห็นเจ้าหน้าที ่
(  ) ยุติเรื่อง เนื่องจาก            
(  ) ส่งต่อเรื่อง ไปหน่วยงาน (  ) กองทุนยุติธรรม (  ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)    
(  ) ด าเนินการ             
 

ลงชื่อ      
                                (                                        )
  
 
 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการ 
(  ) ยุติเรื่องตามที่เสนอ 
(  ) ด าเนินการตามที่เสนอ 
(  ) เสนอเรื่องให้ยุติธรรมจังหวัดพิจารณา 
 

       ลงชื่อ      
                                 (                                         ) 
      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการ 
ส่วนที่ 8 ความเห็นยุติธรรมจังหวัด 
            
            
            
             

    

    ลงชื่อ      
                                 (                                         ) 
           ต าแหน่ง ยุติธรรมจังหวัด   
 
 
              ศยช. 2 คือ แบบขอรับบริการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

      ให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ ด าเนินการสอบถามข้อมูลจากผู้มาขอรับบริการ 
และกรอกรายละเอียดและความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ม กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการเรื่องได่เองให้ทาง 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนส าเนาแบบฟอร์มฉบัยนั้นไว้และด าเนินการส่งส าเนาไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
 



สวนนโยบายและยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด

สํานักงานกิจการยุติธรรม

โทร 02-1413777 , 02-1413751

สายดวนกระทรวงยุติธรรม

     โทร 1111 กด 77


