บทที่ 4
ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล
4.1 นําเรื่อง
การสรางระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง (Knowledge Management
System for developing Civil Suit Lawyer) ผูคนควาไดทําการศึกษาโดยดําเนินการตามขั้นตอน
ตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 ทําการประเมินวิเคราะหและประเมินคาขอมูล
โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) โดยมี
วิธีการดําเนินการดังตอไปนี้
1. การศึกษาและจัดเก็บความตองการระบบ (ENG 1: Requirement Elicitation)
1.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานหัวขอความรูเกี่ยวกับลักษณะงานในตําแหนงนิติกรคดีแพง
เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะงานในตําแหนงนิติกรคดีแพง เพื่อตองการ
ทราบลักษณะงานที่นิติกรคดีแพงตองรับผิดชอบ บทบาท อํานาจ หนาที่ของนิติกรที่มีตอพนักงาน
อัยการ สํานักงานคดีแพง และสํานักงานอัยการสูงสุด (องคกร) ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวยอะไรบาง การศึกษาดังกลาวเพื่อตองการไดฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงานในตําแหนง
นิติกร เพื่อนําไปประกอบการจัดทําวาระการสัมภาษณ (Agenda) ผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงาน
คดีแพง) และผูเชี่ยวชาญ (Expert)
1.2 การสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีแพง (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง)
ผูบริหารสํานักงานคดีแพงในปจจุบันคือ ทานสมศักดิ์ สันทนาคณิต อธิบดีอัยการ สํานักงาน
คดีแพง ผูคนควาไดทําหนังสือขออนุญาตเขาทําการศึกษาและจับความรู ณ สํานักงานคดีแพง อาคาร
รัชดาภิเษก สํานักงานอัยการสูงสุด เสนอตออธิบดีฯ และเขาทําการสัมภาษณในวันที่ 23 มิถุนายน
2554 โดยมีวัตถุประสงคในการเขาสัมภาษณ เพื่อแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคและความเปนมาของ
โครงการจัดการความรู เพื่อได ขอบเขตของความรูนํ าไปกําหนดฐานความรู เกี่ยวกับงานนิติก ร
คดีแพงวา งานในอํานาจหนาที่ของนิติกรคดีแพงแตละงานมีหลักการที่สําคัญอยางไร ปญหาในการ
ปฏิบัติงานคืออะไร มีวิธีการ และแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร ตองการใหผูบริหารกําหนดตัว
ผูเชี่ยวชาญ มอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรูของงานนิติกร
คดีแพง สํานักงานคดีแพง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน แผนแมบทการจัดการความรูของสํานักงาน
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อัยการสูงสุด กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารพิจารณาประเภทผูใชงาน
ระบบที่ควรมีในระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง เพื่อนําไปสรางเปนระบบการจัดการ
ความรู มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.2.1 จัดทําหนังสือเพื่อขออนุญาตเขาทําการศึกษาและสัมภาษณจับความรู
1.2.2 ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda)
1.2.3 สัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ
1.2.4 นําเทปสัมภาษณที่ไดมาถอดขอความ เรียบเรียงเปนบทสัมภาษณ (Script)
1.2.5 ทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ (Script) จะไดบทวิเคราะหการสัมภาษณ
(Transcript) ทั้งนี้เพื่อหาขอบเขตของความรู ฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงานของนิติกรคดีแพง
ผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพง ภารกิจสําคัญ (Critical Task) นโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
ดานการจัดการความรูของงานนิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.1
ทําหนังสือขออนุญาตเขาสัมภาษณ

ออกแบบวาระการสัมภาษณ
สัมภาษณผูบริหาร

ถอดขอความเรียบเรียงบทสัมภาษณ

วิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร
รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการสัมภาษณผูบริหาร
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ผลการสัมภาษณผูบริหาร
ขอบเขตความรู
ผูบริหารตองการใหรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ของนิติกรคดีแพงโดยให
ลงลึกไปในรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทํา ไมวาจะเปนเรื่องงานคดี หรืองานดานอื่น ๆ นิติกรคดีแพง
ตองเปนผูรอบรูงานทุกดานของสํานักงานคดีแพง และใหมีการรวบรวมกฎหมาย แนวคําพิพากษา
ฎีกา และตัวอยางคดี (Case Study) ตาง ๆ ที่สําคัญ เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการคนควาโดย
ตองการใหจัดทําเปนคูมือไวใหศึกษา ในสวนของงานนิติกรคดีแพงตองการใหเนนรายละเอียด
ไปที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการใหไดมากที่สุด โดยภารกิจ
สําคัญคือ งานคดี เพราะจะมีผลกระทบถึงพนักงานอัยการดวย
การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑในการกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ จะตองเปนผูมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญอันเกิด
จากประสบการณในการทํางานนิติกรคดีแพงมาเปนระยะเวลานานกอใหเกิดทักษะ ความรู ความ
เขาใจในการทํางานดานคดีแพงอยางชัดแจง สามารถถายทอดความรูใหกับผูอื่นได มีแนวทางในการ
แกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ และตองเปนผูใฝรูอยูเสมอ ผูบริหารไดกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญงาน
นิติกรคดีแพง ใหจํานวน 4 ทาน ไดแก
1. นางสาวอุทัยรัตน คลายแกว นิติกรชํานาญการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1
2. นายสฤษฎิ์ จันทะราช
นิติกรชํานาญการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 5
3. วาที่ ร.ต.หญิงยิ่งพันธุ ถาวรแกว นิติกรชํานาญการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 6
4. นางภัคภิญญา มหารัตนสกุล นิติกรชํานาญการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 6
ตอมาที่ประชุมคณะ KM Team มีความเห็นรวมกันเห็นสมควรแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีก
2 ทาน โดยพิจารณาแลววาเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง สมควร
ไดรับแตงตั้งใหเปนผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพงเพิ่มเติม ไดแก
1. นางสาวศันศนีย ศรีปน
นิติกรชํานาญการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 4
2. นางปานจิตร ญาณจรูญ
นิติกรชํานาญการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 7
ผูใชงานระบบ
1. ผูบริหาร
2. ผูเชี่ยวชาญ
3. พนักงานอัยการ สํานักงานคดีแพง
4. นิติกรคดีแพง
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ปญหาวิกฤติ (Critical Problem) ที่สมควรแกไข
ปญหาวิกฤติที่สมควรไดรับการแกไขกอนเปนอันดับแรก คือ ปญหาดานการขาดความรู
ในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง เนื่องจากลักษณะงานของนิติกรคดีแพงมีความ
ซับซอน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ปญหาที่เปนประเด็นสําคัญและผูบริหารตองการให
จัดการเรงดวน ก็คือ ในสวนของการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการในดาน
งานคดีซึ่งแยกเปนภารกิจงานยอยอีกหลายประเภท ดังนั้น จากการประชุม KM Team ไดกําหนด
ภารกิจสําคัญที่ตองรีบจัดการกอนเปนอันดับแรก เพราะเปนงานที่มีผลกระทบตอการทํางานของ
นิติกรมากที่สุด หากเกิดความผิดพลาดจะทําใหเกิดผลเสียอยางรายแรง ไดแก งานตรวจสอบสํานวน
คดีเบื้องตน ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ การตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบื้องตน และการตรวจสอบ
สํานวนคดีวาตางเบื้องตน
การแบงประเภทผูใชงาน
1. ผูบริหาร (Manager)
ไดแก อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย สํานักงานคดีแพง
2. ผูเชี่ยวชาญ (Expert)
ไดแก ผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพง (ผูมีความรู ความเขาใจ และมีความเชี่ยวชาญอันเกิดจาก
ประสบการณในการปฏิบัติงานคดีแพงมาเปนระยะเวลานาน เปนผูใฝศึกษาหาความรู และสามารถ
ถายทอดความรู ใหคําปรึกษา กํ าหนดแนวทางแกไ ขปญหาใหกับนิติ กรผูปฏิบัติ งานคดีแ พง ได
อยางมีประสิทธิภาพ)
3. ผูใชงานทั่วไป (User)
ไดแก นิติกรผูที่เขาใชงานระบบทั่วไป หรือผูที่เริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรคดีแพงใหม
หรืออาจเปนพนักงานอัยการ เจาหนาที่อื่น ๆ
ความรูที่ผูใชงานจําเปนตองใช
1. ผูบริหาร (Manager)
ไดแก ความรูเกี่ยวกับลักษณะงานของนิติกรคดีแพง หลักการสําคัญ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
เพื่อนํามาใชในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน หรือใชอํานาจสั่งการ บังคับบัญชาตาง ๆ
2. ผูเชี่ยวชาญ (Expert)
ได แ ก ความรู เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของนิ ติ ก รคดี แ พ ง เทคนิ ค สํ า คั ญ ในการ
ปฏิบัตงิ าน ความรูที่ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานคดีแพงของนิติกร
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3. ผูใชงานทั่วไป (User)
ไดแก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง แผนที่ความรูแสดงขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถเข า ใจได ง า ย กฎหมาย ระเบี ย บ คํ า สั่ ง ต า ง ๆ ที่ จ ะนํ า มาใช ป ระโยชน
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตัวอยางคดี (Case Study) ตาง ๆ ที่จะนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของนิติกรคดีแพง และความรูอื่น ๆ ที่สําคัญในการปฏิบัติงาน
นโยบายหรือวิสัยทัศนของสํานักงานคดีแพง/นิติกรคดีแพงดานการจัดการความรู
สํานักงานคดีแพงจะเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนแหลงรวมองคความรูดานกฎหมายแพง
ทุกประเภท เพื่อสนองตอบภารกิจดานการรักษาผลประโยชนของรัฐ
นิติกรคดีแพงตองเปนผูรอบรูในงานทุกดานของสํานักงานคดีแพง เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานอัยการสํานักงานคดีแพงในการรักษาผลประโยชนของรัฐ
1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
เมื่อทําการสัมภาษณผูบริหารแลว ขั้นตอนถัดไป คือ การสัมภาษณจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพงประกอบดวยบุคลากร จํานวน 6 ทาน ดังตอไปนี้
1. นางสาวอุทัยรัตน คลายแกว
2. นายสฤษฎิ์ จันทะราช
3. วาที่ ร.ต.หญิงยิ่งพันธุ ถาวรแกว
4. นางภัคภิญญา มหารัตนสกุล
5. นางสาวศันศนีย ศรีปน
6. นางปานจิตร ญาณจรูญ
การสัมภาษณเพื่อทําการจับความรูนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อไดขอมูลที่มาจากประสบการณ
ในการทํางาน อันเปนความรูที่ฝงลึกอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) แนวคิด หลักการที่สําคัญ
เทคนิคพิเศษในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญหลายทานจึงตอง
ทําการสัมภาษณจับความรูในรูปแบบของการประชุมโตะกลม ใหผูเชี่ยวชาญแตละทานรวมกัน
ระดมสมอง แสดงหลักการในการคิดของแตละทานออกมา แลวรวมกันวิเคราะห/สังเคราะหจนได
ขอสรุปที่เปนหลักการเดียวกัน ซึ่งเปนเรื่องที่ยากมากในการจับประเด็นความรูของผูเชี่ยวชาญแตละ
ทานเพื่อใหไดขอมูลนําไปออกแบบ Knowledge Map ตอไป ขั้นตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
(ปรากฏตามรูปที่ 4.2) มีดังตอไปนี้
1. ทําหนังสือเพื่อขอเขาสัมภาษณจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ
2. ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda)
3. กําหนดวันนัดสัมภาษณกับผูเชี่ยวชาญ
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4. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับหลักการสําคัญ
5. นําเทปสัมภาษณที่ไดถอดขอความ เรียบเรียงบทสัมภาษณ (Script)
6. วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากบทสัมภาษณ โดยใชวิธีการจับประเด็น/วิเคราะหคํา
สําคัญ (Keyword Annotation) และวิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ตามมาตรฐาน
Common KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) จากบทสัมภาษณจนได
บทวิเคราะหความรู (Transcript) ที่พรอมนําไปสังเคราะห (Modeling) เพื่อสรางแบบจําลองความรู
(Knowledge Map) ตอไป
7. นําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความรู (Validation) กับผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง ครบถวน ถามีขอผิดพลาดตองนํากลับมาแกไข เรียบเรียงให
ถูกตอง และนํากลับไปสอบทานกับผูเชี่ยวชาญอีกครั้งจนกวาจะไดบทวิเคราะหที่ถูกตอง ครบถวน
สําหรับการนําไปออกแบบ Knowledge Map
8. นําบทวิเคราะหที่ผานการสอบทานและถูกตองครบถวนแลว ไปวิเคราะหเพื่อออกแบบ
แบบจําลองความรู หรือแผนที่ความรู (Knowledge Map) ตามมาตรฐาน Common KADS จากนั้น
นําเขาสูระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง (K97) แสดงดังรูปที่ 4.3-4.32
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ทําหนังสือขออนุญาตเขาสัมภาษณ

ออกแบบวาระการสัมภาษณ

กําหนดวันนัดสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ

สัมภาษณผูเชีย่ วชาญ

ถอดขอความเรียบเรียงบทสัมภาษณ

ถูกตอง

วิเคราะห/สังเคราะหบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ออกแบบ Knowledge Map

นําเขาระบบ KMS

รูปที่ 4.2 ขั้นตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ไมถูกตอง
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แบบจําลองความรู (Knowledge Map) การงานนิติกรคดีแพง
เพื่ อ ให นิ ติ ก รสามารถปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ช ว ยเหลื อ งานของพนั ก งานอั ย การได อ ย า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํานักงานอัยการสูงสุดจึงจัดทําแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ของนิติกร เปนไปตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ดวนมาก ที่ อส 0001/ว 37 ลงวันที่ 27 เมษายน
2537 เรื่ อง แนวทางในการปฏิ บัติราชการของนิติก ร โดยกําหนดลักษณะงานที่พนักงานอัยการ
สามารถมอบหมายใหนิติกรปฏิบัติโดยพนักงานอัยการมีหนาที่สอนแนะงานแกนิติกรดวย ดังนี้
1. งานคดี
1.1 การตรวจสอบสํานวนเบื้องตน เชน ตรวจสอบเขตอํานาจ ระยะเวลาและอายุ
ความ ความถู ก ต อ งครบถ ว นของเอกสาร รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนต า ง ๆ ว า ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของหรือไม
1.2 ชวยเตรียมและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยการประสานงานกับตัวความ
พนักงานสอบสวน หรือพยานบุคคล รวมทั้งชวยบันทึกถอยคําพยานถามคําซักถามของพนักงาน
อัยการ
1.3 จัดทําบัญชีเอกสารและบัญชีการเบิกจายเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ในคดี
1.4 ชวยรางคําฟอง คําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา คําใหการ คําแกอุทธรณ คําแกฎีกาในคดีที่ไม
ยุงยากชวยรางคํารอง คําขอ คําแถลง บัญชีระบุพยาน และหนังสือโตตอบในคดี รวมทั้งการแจงผล
เกี่ยวกับคดี
1.5 ยื่ น คํ า คู ค วามและเอกสารต า ง ๆ ต อ ศาล และฟ ง คํ า สั่ ง ศาลเพื่ อ รายงาน
พนักงานอัยการ
1.6 ชวยเหลือพนักงานอัยการในชั้นการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล เชน
ชวยบันทึกคําเบิกความพยาน ชวยรางรายงานการคดี คัดถอยคําสํานวนและคําพิพากษา เปนตน
1.7 ตรวจสอบบุคคล และเอกสารในการประกันตัวผูตองหา
2. งานที่ปรึกษากฎหมาย (เชน การตอบขอหารือ ตรวจรางสัญญา กรรมการคณะ
ตาง ๆ)
2.1 จัดเตรียมและคนควากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และเรื่องที่เกี่ยวของ
รวมทั้งความเห็นทางวิชาการ เสนอพนักงานอัยการ
2.2 ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งชวยบันทึกถอยคํา
2.3 รางหนังสือโตตอบตาง ๆ
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3. งานคุ ม ครองสิ ท ธิแ ละช ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก ป ระชาชน (เช น การให คํ า
ปรึกษา ประนอมขอพิพาทและเผยแพรความรูทางกฎหมาย)
3.1 ช ว ยสอบข อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต น ประสานงานกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง และให
คําปรึกษาหรือไกลเกลี่ยในเรื่องที่ไมยุงยาก
3.2 รางแผนงาน และรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 เตรียมการ ประสานงาน และชวยดําเนินการฝกอบรมและเผยแพรความรูทาง
กฎหมาย
3.4 รางหนังสือโตตอบตาง ๆ
งานนิติกรคดีแพง (T97) ประกอบดวยภารกิจหลักที่สําคัญ แบงออกไดเปน 2 ภารกิจหลัก คือ
1. งานคดี (T971)
2. งานประสานงาน (T972)

รูปที่ 4.3 Knowledge Map ลักษณะงานนิติกรคดีแพง (T97)
1. งานคดี (T971)
ประกอบดวยภารกิจยอย 4 ภารกิจ (ปรากฏตามรูปที่ 4.4) ไดแก
1) ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีเบื้องตน (T9711)
2) ภารกิจการดําเนินการชั้นศาล (T9712)
3) ภารกิจการดําเนินการชั้นบังคับคดี (T9713)
4) ภารกิจการดําเนินการหักลางทะเบียนเงินยืม (T9714)
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รูปที่ 4.4 Knowledge Map ภารกิจงานคดี (T971)
2. งานประสานงาน (T972)
ประกอบดวยภารกิจยอย 2 ภารกิจ (ปรากฏตามรูปที่ 4.5) ไดแก
1) ภารกิจงานประสานงานหนวยงานภายใน (T9721)
2) ภารกิจงานประสานงานหนวยงานภายนอก (T9722)

รูปที่ 4.5 Knowledge Map ภารกิจงานประสานงาน (T972)
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งานวิกฤติ (Critical Task) งานนิติกรคดีแพง
ไดแก ภารกิจงานการตรวจสอบสํานวนคดีเบื้องตน (T9711) ซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจยอยของ
ภารกิจหลักดานงานคดี โดยแบงภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีเบื้องตนออกเปน 2 ภารกิจ (ปรากฏ
ตามรูปที่ 4.6) ไดแก
1) การตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบื้องตน (T97111)
2) การตรวจสอบสํานวนคดีวาตางเบื้องตน (T97112)

รูปที่ 4.6 Knowledge Map ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีเบื้องตน (T9711)
จากการจับความรูงานวิก ฤติ (Critical Task) การตรวจสอบสํานวนคดีเบื้องตน จาก
ผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพง ทําใหสามารถสราง Knowledge Map การตรวจสอบสํานวนคดีแกตาง
เบื้องตน (T97111) ไดดังรูปที่ 4.7 และการตรวจสอบสํานวนคดีวาตางเบื้องตน (T97112) รูปที่ 4.17
ดังนี้
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INPUT

TASK

OUTPUT

PROCESS
รูปที่ 4.7 Knowledge Map ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบือ้ งตน (T97111)
ในภารกิจงานการตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบื้องตน (T97111)
ละเอียดแผนภาพความรูไดดังนี้

สามารถอธิบายราย

INPUT
1. รายละเอียด ขอเท็จจริงคดี (II971111)

รูปที่ 4.8 Inference-Input รายละเอียด ขอเท็จจริงคดี
ไดแ ก การสรุปรายละเอียดและขอเท็จจริงคดีเ บื้องตนของสํานวนคดีโดยจะปรากฏใน
หนังสือนําสงสํานวนที่หนวยงานตัวความสงมา
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2. สถานะตัวความ (II971112)

รูปที่ 4.9 Inference-Input สถานะตัวความ
การพิจารณาวาหนวยงานตัวความที่นําสงสํานวนมาใหพิจารณาแกตางคดีใหนั้น อยูใน
อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือไม เปนหนวยงานที่สามารถขอใหพนักงานอัยการดําเนินคดี
แพงใหไดหรือไม
3. วันครบกําหนดการรับหมาย (II971113)

รูปที่ 4.10 Inference-Input วันครบกําหนดการรับหมาย
ในการพิจารณาตรวจสอบสวนคดีแกตางนั้น ตองตรวจสอบหมายเรียกที่สงมาในสํานวนคดี
วาจําเลยไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟองในวัน เดือน ปใด เพื่อใหทราบถึงวันครบกําหนดที่จะตอง
ทําคําใหการ โดยตรวจสอบวันครบกําหนดการรับหมายซึ่งมีวิธีการรับหมายเรียก 3 วิธี (คูมือการ
ดําเนินคดีแพงการเตรียมคดีในชั้นพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 193 บัญญัติวา “ในกรณีดังตอไปนี้ ฝายลูกหนี้จะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลา
เริ่มตนหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดมิได
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(1) ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
(2) ลูกหนี้ไมใหประกันในเมื่อจําตองให
(3) ลูกหนี้ไดทําลาย หรือทําใหลดนอยถอยลงซึ่งประกันอันไดใหไว
(4) ลูกหนี้นําทรัพยสินของบุคคลอื่นมาใหเปนประกันโดยเจาของทรัพยสินนั้นมิไดยินยอม
ดวย”
มาตรา 193/3 บัญญัติวา “ถากําหนดระยะเวลาเปนหนวยเวลาที่สั้นกวาวันใหเริ่มตนนับใน
ขณะที่เริ่มการนั้น ถากําหนดระยะเวลาเปนวัน สัปดาห เดือนหรือป มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลา
นั้นรวมเขาดวยกัน เวนแตจะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแตเวลาที่ถือไดวาเปนเวลาเริ่มตนทําการงานกัน
ตามประเพณี
มาตรา 193/5 บัญญัติวา “ถากําหนดระยะเวลาเปนสัปดาห เดือนหรือป ใหคํานวณตามป
ปฏิทิน ถาระยะเวลามิไดกําหนดนับแตวันตนแหงสัปดาห วันตนแหงเดือนหรือป ระยะเวลายอม
สิ้นสุดลงในวันกอนหนาจะถึงวันแหงสัปดาห เดือนหรือปสุดทายอันเปนวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลา
นั้น ถาในระยะเวลานับเปนเดือนหรือปนั้นไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวันสุดทายแหง
เดือนนั้นเปนวันสิ้นสุดระยะเวลา”
มาตรา 193/7 บัญญัติวา “ถามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิไดมีการกําหนดวันเริ่มตน
แหงระยะเวลาที่ขยายออกไป ใหนับวันที่ตอจากวันสุดทายของระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มตน”
มาตรา 193/8 บัญญัติ “ถาวันสุดทายของระยะเวลาเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปน
ทางการหรือตามประเพณี ใหนับวันที่เริ่มทําการใหมตอจากวันที่หยุดทําการนั้นเปนวันสุดทายของ
ระยะเวลา”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 73 ทวิ บัญญัติวา “คําคูความหรือเอกสารที่เจาพนักงานศาลเปนผูสงไมวาการสงนั้น
จะเปนหนาที่ของศาลจัดการสงเองหรือคูความมีหนาที่จัดการนําสงก็ตาม ศาลอาจสั่งใหสงโดยาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหคูความฝายที่มีหนาที่นําสงเปนผูเสียคาธรรมเนียมไปรษณียากร
กรณีเชนนี้ ใหถือเสมือนวาคําคูความหรือเอกสารที่สงโดยเจาพนักงานไปรษณีย มีผลเสมือนเจา
พนักงานศาลเปนผูสง และใหนําบทบัญญัติมาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 77 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 77 บัญญัติวา “การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดโดยเจาพนักงานศาลไปยังที่อื่น
นอกจากภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของคูความหรือของบุคคลซึ่งระบุไวในคําคูความ หรือ
เอกสารนั้น ใหถือวาเปนการถูกตองตามกฎหมาย เมื่อ
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(1) คูความหรือบุคคลนั้นยอมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นไว หรือ
(2) การสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไดกระทําในศาล”
มาตรา 79 บัญญัติวา “ถาการสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไมสามารถจะทําไดดังที่บัญญัติไว
ในมาตรากอน ศาลอาจสั่งใหสงโดยวิธีอื่นแทนได กลาวคือ ปดคําคูความหรือเอกสารไวในที่แลเห็น
ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของคูความหรือบุคคลผูมีชื่อระบุไวในคําคูความ หรือ
เอกสารหรือมอบหมายคําคูความหรือเอกสารไวแกเจาพนักงานฝายปกครองในทองถิ่น หรือเจา
พนักงานตํารวจ แลวปดประกาศแสดงการที่ไดมอบหมายดังกลาวแลวนั้นไวดังกลาวมาขางตน หรือ
ลงโฆษณา หรือทําวิธีอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร
การสงคําคูความหรือเอกสารโดยวิธีอื่นแทนนั้น ใหมีผลใชไดตอเมื่อกําหนเวลาสิบหาวัน
หรือระยะเวลานานกวานั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด ไดลวงพนไปแลวนับตั้งแตเวลาที่คําคูความ
หรือเอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นไดปดไว หรือการโฆษณาหรือวิธีอื่นใดตามที่ศาล
สั่งนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว”
4. เอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี (II971114)

รูปที่ 4.11 Inference-Input เอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี
ไดแก เอกสาร พยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและประเด็นแหงคดีที่ตัวความไดอาง
สงตามสิ่งที่สงมาดวยในหนังสือนําสง
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PROCESS
1. การพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดีจากหนังสือนําสง (IP971111)

รูปที่ 4.12 Inference-Process การพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงจากหนังสือนําสง
ในการพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดีจากหนังสือนําสง ประเด็นที่หนึ่งตองพิจารณาวา
ตัวความสรุปขอเท็จจริงอันเปนประเด็นสําคัญแหงคดีถูกตอง ครบถวนหรือไม ประเด็นที่สองตอง
พิจารณาวาตัวความแจงความประสงคใหดําเนินการรับแกตางคดีใหแกใคร ตัวความระบุไวอยางไร
ใหรับแกตางใหเฉพาะบุคคลที่ตัวความแสดงความประสงคเทานั้น ประเด็นที่สามหนังสือนําสงตอง
แจงวันครบกําหนดยื่นคําใหการใหทราบในเบื้องตน เพื่อจะไดทราบกําหนดระยะเวลาในการทํา
คําใหการในคดีที่สงมาใหพนักงานอัยการดําเนินการ
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2. การตรวจสอบสถานะตัวความ (IP971112)

รูปที่ 4.13 Inference-Process การตรวจสอบสถานะตัวความ
การตรวจสอบสถานะตัวความตองพิจารณาดังตอไปนี้
1. สวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 สวนราชการ
ที่เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
มาตรา 7 บัญญัติวา “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง
สวนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเปนนิติบุคคล”
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มาตรา 52 บัญญัติวา “ใหรวมทองที่หลาย ๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ”
1.1 ราชการสวนกลาง ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม รายชื่อของสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังนี้
สํานักนายกรัฐมนตรี
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ
(3) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) สํานักขาวกรองแหงชาติ
(7) สํานักงบประมาณ
(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงประเทศไทย
(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(10) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(12) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงกลาโหม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมราชองครักษ
(4) กองทัพไทย มีสวนราชการ ดังนี้
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
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สวนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
กระทรวงการคลัง
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมธนารักษ
(4) กรมบัญชีกลาง
(5) กรมศุลกากร
(6) กรมสรรพสามิต
(7) กรมสรรพากร
(8) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(9) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(10) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการตางประเทศ
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการกงสุล
(4) กรมพิธีการทูต
(5) กรมยุโรป
(6) กรมวิเทศสหการ
(7) กรมเศรษฐกิจ
(8) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(9) กรมสารนิเทศ
(10) กรมองคการระหวางประเทศ
(11) กรมอเมริกาและแปซิฟคใต
(12) กรมอาเซียน
(13) กรมเอเชียตะวันออก
(14) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
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(3) สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
(4) สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(4) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(5) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมชลประทาน
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ
(5) กรมประมง
(6) กรมปศุสัตว
(7) กรมพัฒนาที่ดิน
(8) กรมวิชาการเกษตร
(9) กรมสงเสริมการเกษตร
(10) กรมสงเสริมสหกรณ
(11) สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(12) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(13) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงคมนาคม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
(4) กรมการขนสงทางบก
(5) กรมการขนสงทางอากาศ
(6) กรมทางหลวง

46
(7) กรมทางหลวงชนบท
(8) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมควบคุมมลพิษ
(4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(5) กรมทรัพยากรธรณี
(6) กรมทรัพยากรน้ํา
(7) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(8) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(9) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(10) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(11) กรมปาไม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมไปรษณียโทรเลข
(4) กรมอุตุนิยมวิทยา
(5) สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงพลังงาน
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(4) กรมธุรกิจพลังงาน
(5) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(6) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
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(3) กรมการคาตางประเทศ
(4) กรมการคาภายใน
(5) กรมการประกันภัย
(6) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
(7) กรมทรัพยสินทางปญญา
(8) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(9) กรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงมหาดไทย
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการปกครอง
(4) กรมการพัฒนาชุมชน
(5) กรมที่ดิน
(6) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(8) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงยุติธรรม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมคุมประพฤติ
(4) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
(5) กรมบังคับคดี
(6) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
(7) กรมราชทัณฑ
(8) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(9) สํานักงานกิจการยุติธรรม
(10) สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
(11) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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กระทรวงแรงงาน
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการจัดหางาน
(4) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
(5) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(6) สํานักงานประกันสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการศาสนา
(4) กรมศิลปากร
(5) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
(6) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
(4) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงศึกษาธิการ
(1) สํานักงานปลัดกระทรวง
(2) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปน
สถานศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(5) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กระทรวงสาธารณสุข
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการแพทย
(4) กรมควบคุมโรค
(5) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(6) กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(7) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(8) กรมสุขภาพจิต
(9) กรมอนามัย
(10) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงอุตสาหกรรม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(5) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
(6) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
(7) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(8) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
(9) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
1.2 ราชการสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
ไดแก จังหวัดที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
1.3 ราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
มาตรา 70 คือ องคการบริการสวนจังหวัด เทศบาล และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนด (สุขาภิบาลไดยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล
พ.ศ.2542)
มาตรา 70 บัญญัติวา “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้
(1) องคการบริหารสวนจังหวัด
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(2) เทศบาล
(3) สุขาภิบาล
(4) ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนตําบล”
2. สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(1) สํานักราชเลขาธิการ
(2) สํานักพระราชวัง
(3) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(6) ราชบัณฑิตยสถาน
(7) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(8) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(9) สํานักงานอัยการสูงสุด
(10) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(11) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
3. สวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(1) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(2) สํานักงานศาลปกครอง
(3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช)
(4) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
(5) สํานักงานศาลยุติธรรม
4. สวนราชการที่เปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ
(1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(3) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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(4) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
(กสช.)
(5) สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
5. นิติบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น นิติบุคคลประเภทนี้มี
จํานวนมาก ซึ่งจะดูไดจากพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งอาจ
จัดแบงประเภทไดเปนรัฐวิสาหกิ จ องคการมหาชน และหนวยงานของรั ฐ ที่ไ มใ ชสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
5.1 รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
5.1.1 จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
(1) ธนาคารแหงประเทศไทย
(2) ธนาคารออมสิน
(3) การทาเรือแหงประเทศไทย
(4) การรถไฟแหงประเทศไทย
(5) องคการสะพานปลา
(6) ธนาคารอาคารสงเคราะห
(7) การไฟฟานครหลวง
(8) การไฟฟาสวนภูมิภาค
(9) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
(10) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(11) องคการเภสัชกรรม
(12) การประปานครหลวง
(13) การไฟฟาฝายผลิตแหประเทศไทย
(14) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
(15) การประปาสวนภูมิภาค
(16) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(17) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(18) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(19) การกีฬาแหงประเทศไทย
(20) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
(21) การเคหะแหงชาติ
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(22) การทางพิเศษแหงประเทศไทย
(23) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
(24) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
(25) ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
(26) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(27) องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(28) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
(29) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
5.1.2 จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา
(1) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
(2) องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
(3) องคการคลังสินคา
(4) องคการตลาด
(5) องคการฟอกหนัง
(6) องคการสวนพฤกษศาสตร
(7) องคการแบตเตอรี่
(8) องคการอุตสาหกรรมปาไม
(9) องคการสวนสัตว
(10) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(11) สถาบันการบินพลเรือน
(12) องคการสวนยาง
(13) องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป
(14) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
(15) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
(16) องคการจัดการน้ําเสีย
5.2 องคการมหาชน เปนหนวยงานของรัฐและเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ.2542
(1) สํานักงานปฏิรูปการศึกษา
(2) สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(3) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
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(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(5) โรงพยาบาลบานแพว
(6) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(7) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(8) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(9) สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(10) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
(11) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(12) องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(13) สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน
5.3 หนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
(1) คุรุสภา
(2) องคการสงเคราะหทหารผานศึก
(3) สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
(4) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(6) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(7) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(9) กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(11) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(12) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(13) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
(14) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
(15) เนติบัณฑิตยสภา
(16) แพทยสภา
(17) สภาวิศวกร
(18) สภาเภสัชกรรม
(19) สภากาชาดไทย
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(20) กองทุนออยและน้ําตาลทราย
6.รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลโดยการจั ด ตั้ ง ขึ้ น ด ว ยการจดทะเบี ย นตามหลั ก เกณฑ
ที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 (รัฐถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ) จึงเปนรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ เชน
(1) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(3) บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด
(4) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
(5) บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด
7. เจาพนักงานหรือราษฎร
8. ศาล
3. การนับระยะเวลาหมายเรียก (IP971113)

รูปที่ 4.14 Inference-Process การนับระยะเวลาหมายเรียก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 73 ทวิ บัญญัติวา “คําคูความหรือเอกสารที่เจาพนักงานศาลเปนผูสงไมวาการสงนั้น
จะเปนหนาที่ของศาลจัดการสงเองหรือคูความมีหนาที่จัดการนําสงก็ตาม ศาลอาจสั่งใหสงโดยาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหคูความฝายที่มีหนาที่นําสงเปนผูเสียคาธรรมเนียมไปรษณียากร
กรณี เ ช น นี้ ให ถื อ เสมื อ นว า คํ า คู ค วามหรื อ เอกสารที่ ส ง โดยเจ า พนั ก งานไปรษณี ย มี ผ ลเสมื อ น
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เจาพนักงานศาลเปนผูสง และใหนําบทบัญญัติมาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 77 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 77 บัญญัติวา “การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดโดยเจาพนักงานศาลไปยังที่อื่น
นอกจากภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของคูความหรือของบุคคลซึ่งระบุไวในคําคูความ หรือ
เอกสารนั้น ใหถือวาเปนการถูกตองตามกฎหมาย เมื่อ
(1) คูความหรือบุคคลนั้นยอมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นไว หรือ
(2) การสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไดกระทําในศาล”
มาตรา 79 บัญญัติวา “ถาการสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไมสามารถจะทําไดดังที่บัญญัติไว
ในมาตรากอน ศาลอาจสั่งใหสงโดยวิธีอื่นแทนได กลาวคือ ปดคําคูความหรือเอกสารไวในที่แลเห็น
ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของคูความหรือบุคคลผูมีชื่อระบุไวในคําคูความ หรือ
เอกสารหรือมอบหมายคําคูความหรือเอกสารไวแกเจาพนักงานฝายปกครองในทองถิ่น หรือเจา
พนักงานตํารวจ แลวปดประกาศแสดงการที่ไดมอบหมายดังกลาวแลวนั้นไวดังกลาวมาขางตน หรือ
ลงโฆษณา หรือทําวิธีอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร
การสงคําคูความหรือเอกสารโดยวิธีอื่นแทนนั้น ใหมีผลใชไดตอเมื่อกําหนเวลาสิบหาวัน
หรือระยะเวลานานกวานั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด ไดลวงพนไปแลวนับตั้งแตเวลาที่คําคูความ
หรือเอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นไดปดไว หรือการโฆษณาหรือวิธีอื่นใดตามที่ศาล
สั่งนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว”
4. การตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี (IP971114)

รูปที่ 4.15 Inference-Process การตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี
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ในการตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี ตองพิจารณาดังตอไปนี้
ใบแตงทนายความ คําสั่งแตงตั้ง หนังสือมอบอํานาจ
พนั ก งานอัย การผู ดํา เนิ น คดี แ พ ง มี ห นา ที่ ตอ งปฏิบั ติ ก ารให ถูก ต อ งตามบทบั ญญั ติแ ห ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นศาล
จะตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะเชนเดียวกับทนายความ โดยตองเปนผูมีชื่อไดรับการแตงตั้งใหเปน
ทนายความวาตางใหกับตัวความในคดีแพงเพื่อนั้นในใบแตทนายความ ใบแตงทนายตองทําเปน
หนังสือตามแบบพิมพของศาลลงลายมือชื่อตัว ความและพนักงานอัยการผูไดรับแตงตั้งให เปน
ทนายความยื่นตอศาลเพื่อรวมไวในสํานวน
ผูลงนามในใบแตงทนายความตองเปนตัวความในคดีแพงนั้น กรณีที่ตัวความเปนบุคคล
ธรรมดาหรือถู กฟ องในฐานะเจา พนัก งาน ผู ลงนามแตงตั้งทนายความคื อบุคคลนั้น หากบุคคล
ดังกลาวถูกฟองในฐานะเจาพนักงานใหลงชื่อตัวความและตําแหนงตอจากชื่อผูดํารงตําแหนงนั้นใน
ใบแตงทนายความ สําหรับกรณีตัวความเปนนิติบุคคลผูที่จะลงนามแตงทนายความตองเปนผูแทน
ตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเปนเรื่อง ๆ ไป เชน ราชการ
สวนกลาง ไดแก สํานักงานนายกรัฐมนตรี ผูแทนคือ นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ซึ่งมีฐานะ
เทียบเทากระทรวง ผูแทนคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวง กรมหรือสวนราชการที่มีฐานะ
เปนกรม ผูแทนคือ อธิบดีของกรมหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมนั้น ราชการสวนภูมิภาค ไดแก
จังหวัด ผูแทนคือ ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด
ผูแทนคือ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล ผูแทนคือ นายกเทศมนตรี เปนตน ทั้งนี้ ผูแทน
ของสว นราชการนั้ น ๆ อาจมอบอํา นาจใหขาราชการอื่น ปฏิบัติ ราชการแทนไดตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด หรือกรณีที่ผูแทนนั้นไมอาจปฏิบัติราชการได ผูรักษาราชการแทนก็มีอํานาจตามกฎหมายลง
นามในใบแตงทนายความได (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม) สําหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตาง ๆ นั้น ผูแทน
ของนิติบุคคลจะตองเปนผูที่กฎหมายนั้น ๆ กําหนดใหมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นได เชน
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปนนิติบุคคล เปนตน
โดยสรุป ผูมีอํานาจแตงทนายความนั้น ตองเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายเทานั้น ซึ่งตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามที่กฎหมายนั้น ๆ บัญญัติไวเปนสําคัญ
สําเนาคําฟองเอกสารทายฟอง
ตรวจสอบสําเนาคําฟอง และเอกสารทายฟองที่อางนั้นไดจัดสงมาถูกตอง ครบถวนหรือไม
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เอกสารประกอบคดี
สํานวนคดีแพงแตละประเภทจะมีเอกสารประกอบการพิจารณาคดีที่แตกตางกัน ดังนั้นจึง
ตองตรวจสอบเอกสารที่จะตองใชในคดีแตละประเภทวาตัวความไดจัดสงเอกสารสําคัญที่เปน
เอกสารประกอบการพิจารณาคดีมาพรอมกับสํานวนเพื่อใหพนักงานอัยการใชประกอบการทํา
คําใหการไดถูกตอง ครบถวนหรือไม
OUTPUT
1. การตรวจรับสํานวนคดีแกตางถูกตอง ครบถวน (IO97111)

รูปที่ 4.16 Inference-Output การตรวจรับสํานวนคดีแกตางถูกตอง ครบถวน
1.1 ถูกตองตามที่กฎหมาย ระเบียบกําหนด
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3) พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
4) กฎหมายอื่น
1.2 ความครบถวนของเอกสารประกอบการทําคําใหการ
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TASK

OUTPUT

PROCESS

รูปที่ 4.17 Knowledge Map ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีวาตางเบือ้ งตน (T97112)
INPUT
1. รายละเอียด ขอเท็จจริงคดี (II971121)

รูปที่ 4.18 Inference-Input รายละเอียด ขอเท็จจริงคดี
ไดแ ก การสรุปรายละเอียดและขอเท็จจริงคดีเ บื้องตนของสํานวนคดีโดยจะปรากฏใน
หนังสือนําสงสํานวนที่หนวยงานตัวความสงมา
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2. อํานาจหนาที่พนักงานอัยการในการดําเนินคดี (II971122)

รูปที่ 4.19 Inference-Input อํานาจหนาที่พนักงานอัยการในการดําเนินคดี
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
มาตรา 14 พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐ
ที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวน
การทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและ
หนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่องการที่ไดกระทํา
ไปตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาที่ราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่องการที่ไดกระทําตาม
คําสั่งของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางใหก็ได
(5) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทที่ตองดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่
หนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมีพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งขึ้น เปน คูก รณีแ ละมิใช ก รณีที่เ ปน ขอพิพาทกั บรัฐบาลหรือระหวาง
หนวยงานของรัฐดวยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 2 ใหแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนี้
(6) สํานักงานคดีแพง
(ก) ฝายกิจการทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 – 9
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ขอ 3 สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(6) สํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่
(ก) รั บผิ ดชอบการดํ าเนิน คดีแ พงทั้งปวงตามที่ก ฎหมายกํา หนดให เปน อํานาจ
หนาที่ของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แพงและศาลจังหวัดมีนบุรี
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมายใหสวนราชการในสํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
1) รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ งานสารบบคดี งานบริ ห ารงานบุ ค คล งาน
เลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงาน
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสํานักงานคดีแพง
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 - 9 มีอํานาจหนาที่
1) รับผิดชอบงานสํานักงานคดีแพงตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานตาง ๆ ในสวนแพงโดยอางอิงตามเขตอํานาจพิจารณาและ
พิพากษาของศาล เชน สํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงทั้งปวงตาม
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแพ ง และศาลจั ง หวั ด มี น บุ รี สํ า นั ก งานคดี แ พ ง กรุ ง เทพใต มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การดําเนินคดีทั้งปวงที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงาน
อัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพงกรุงเทพใต และศาลจังหวัดพระโขนง
สํานักงานคดีแพงธนบุรี มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแพงธนบุรี และศาลจังหวัดตลิ่งชัน สํ านักงานอัยการจังหวัดมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินคดีแพงของสํานักงานอัยการจังหวัดที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษานั้น
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3. สถานะตัวความ (II971123)

รูปที่ 4.20 Inference-Input สถานะตัวความ
ตั ว ความผู ส ง สํ า นวนต อ งเป น บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ พ นั ก งานอั ย การมี อํ า นาจหน า ที่
ดําเนินการวาตางแทนได พึงสังเกตวากรณีเปน กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการของรัฐที่เปน
นิติบุคคล อันถือวาอยูในความหมายของ “รัฐบาล” นั้น พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ที่จะตอง
รับวาตางแทนให สวนเทศบาล สุขาภิบาล (ปจจุบันสุขาภิบาลทั้งหมดไดรับการยกฐานะเปนเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีราษฎรที่ฟองคดีเองไมไดโดยมีกฎหมายหาม
เมื่อพนักงานอัยการเห็นสมควรจะรับวาตางคดีใหก็ได กลาวคือ เปนกรณีใชดุลพินิจจะรับหรือไมรับ
ก็ได
4. เขตอํานาจศาล (II971124)

รูปที่ 4.21 Inference-Input เขตอํานาจศาล
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การพิจารณาในเบื้องตนตองพิจารณากอนวาสํานวนที่จะรับไวดําเนินการเปนสํานวนอยูใน
เขตอํานาจของศาลใด (ศาลแพง ศาลจังหวัด ศาลแขวง เปนตน) ซึ่งเปนไปตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 2 ถึง 10 และในการฟองคดีผูบริโภค
ตองฟองศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล (โดยพิจารณา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
พ.ศ.2551 มาตรา 17)
5. ทุนทรัพยคดี (II971125)

รูปที่ 4.22 Inference-Input ทุนทรัพยคดี
จํานวนทุนทรัพยคดีในกรณีเขตอํานาจศาลซ้ําซอนกันอยูระหวางศาลแขวงกับศาลจังหวัด
หรือระหวางศาลแขวงกับศาลชั้นตนอื่นในกรุงเทพมหานคร ถาทุนทรัพยที่จะฟองไมเกินสามแสน
บาท (คิดรวมดอกเบี้ยถึงวันฟอง) ถาสํานักงานจังหวัดหรือสํานักงานคดีอื่นรับไวใหสงสํานวนไปยัง
สํานักงานคดีศาลแขวงที่มีอํานาจดําเนินคดีแพงคดีนั้นดําเนินการ ในทางกลับกันหากสํานักงานคดี
ศาลแขวงรับสํานวนคดีที่มีทุนทรัพยยังไมเกินสามแสนบาทตอมาเมื่อคิดดอกเบี้ยจนถึงวันจะยื่นฟอง
แลว ทุนทรัพยเกินสามแสนบาทก็ตองโอนสํานวนไปใหสํานักงานคดีที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา 25 ในศาลชั้นตน ผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะมีอํานาจเกี่ยวแกคดี ซึ่งอยูใน
อํานาจของศาลนั้น ดังตอไปนี้
(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพง ซึ่งราคาทรัพยสินที่พิพาทหรือจํานวนเงินที่ฟองไมเกินสาม
แสนบาท ราคาทรัพยสินที่พิพาทหรือจํานวนเงินดังกลาวอาจขยายไดโดยการตราเปนพระราช
กฤษฎีกา
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6. วันครบกําหนดอายุความ (II971126)

รูปที่ 4.23 Inference-Input วันครบกําหนดอายุความ
อายุความหรือระยะเวลาดําเนินการตามกฎหมาย ถือเปนเรื่องสําคัญมาก หากละเลยจนทําให
คดีขาดอายุความหรือเกินเลยระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด อาจทําใหเกิดความเสียหาย แมประมวลกฎ
มายแพงและพาณิชย มาตรา 193/29 จะบัญญัติวา “เมื่อไมไดยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู ศาลจะอาง
เอาอายุความมาเปนเหตุยกฟองไมได” ก็ตาม เรื่องอายุความมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย รวมทั้งกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นดวย ถากฎหมายเรื่องนั้น ๆ ไมมีบทบัญญัติเรื่องอายุความไว
ก็ใชอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
7. เอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี (II971127)

รูปที่ 4.24 Inference-Input เอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี
ไดแก เอกสาร พยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและประเด็นแหงคดีที่ตัวความไดอาง
สงตามสิ่งที่สงมาดวยในหนังสือนําสง
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PROCESS
1. การพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดีจากหนังสือนําสง (IP971121)

รูปที่ 4.25 Inference-Process การพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดีจากหนังสือนําสง
ในการพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดีจากหนังสือนําสง ประเด็นที่หนึ่งตองพิจารณาวา
ตัวความสรุปขอเท็จจริงอันเปนประเด็นสําคัญแหงคดีถูกตอง ครบถวนหรือไม ประเด็นที่สองตอง
พิจารณาวา ตัวความแจงความประสงคใหดําเนินการรับวาตางคดีใหแกใคร ตัวความระบุไวอยางไร
ใหรับวาตางใหเฉพาะบุคคลที่ตัวความแสดงความประสงคเทานั้น ประเด็นที่สามหนังสือนําสงตอง
แจ งวั นครบกํา หนดยื่นอายุ ค วามให ทราบในเบื้องตน เพื่ อ จะไดทราบกํ า หนดระยะเวลาในการ
พิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ
2. การพิจารณาอํานาจหนาทีข่ องพนักงานอัยการในการรับดําเนินคดี (IP971122)

รูปที่ 4.26 Inference-Process การพิจารณาอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการในการรับดําเนินคดี
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พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
มาตรา 14 พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐ
ที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวน
การทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและ
หนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่องการที่ไดกระทํา
ไปตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาที่ราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่องการที่ไดกระทําตาม
คําสั่งของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางใหก็ได
(5) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทที่ตองดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่
หนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมีพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น เปน คูก รณีแ ละมิใช ก รณีที่เ ปน ขอพิพาทกั บรัฐบาลหรือระหวาง
หนวยงานของรัฐดวยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 2 ใหแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนี้
(6) สํานักงานคดีแพง
(ก) ฝายกิจการทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 – 9
ขอ 3 สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(6) สํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่
(ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แพงและศาลจังหวัดมีนบุรี
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมายใหสวนราชการในสํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุและ
ยานพาหนะของสํานักงานคดีแพง
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2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 - 9 มีอํานาจหนาที่
1) รับผิดชอบงานสํานักงานคดีแพงตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
3. การตรวจสอบสถานะตัวความ (IP971123)

รูปที่ 4.27 Inference-Process การตรวจสอบสถานะตัวความ
การตรวจสอบสถานะตัวความตองพิจารณาดังตอไปนี้
1. สวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 สวนราชการที่
เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
มาตรา 7 บัญญัติวา “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
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(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง
สวนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเปนนิติบุคคล”
มาตรา 52 บัญญัติวา “ใหรวมทองที่หลาย ๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ”
1.1 ราชการสวนกลาง ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม รายชื่อของสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังนี้
สํานักนายกรัฐมนตรี
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ
(3) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) สํานักขาวกรองแหงชาติ
(7) สํานักงบประมาณ
(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงประเทศไทย
(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(10) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(12) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงกลาโหม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมราชองครักษ
(4) กองทัพไทย มีสวนราชการ ดังนี้
กองบัญชาการกองทัพไทย
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กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สวนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
กระทรวงการคลัง
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมธนารักษ
(4) กรมบัญชีกลาง
(5) กรมศุลกากร
(6) กรมสรรพสามิต
(7) กรมสรรพากร
(8) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(9) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(10) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการตางประเทศ
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการกงสุล
(4) กรมพิธีการทูต
(5) กรมยุโรป
(6) กรมวิเทศสหการ
(7) กรมเศรษฐกิจ
(8) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(9) กรมสารนิเทศ
(10) กรมองคการระหวางประเทศ
(11) กรมอเมริกาและแปซิฟคใต
(12) กรมอาเซียน
(13) กรมเอเชียตะวันออก
(14) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
(4) สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(4) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(5) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมชลประทาน
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ
(5) กรมประมง
(6) กรมปศุสัตว
(7) กรมพัฒนาที่ดิน
(8) กรมวิชาการเกษตร
(9) กรมสงเสริมการเกษตร
(10) กรมสงเสริมสหกรณ
(11) สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(12) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(13) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงคมนาคม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
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(4) กรมการขนสงทางบก
(5) กรมการขนสงทางอากาศ
(6) กรมทางหลวง
(7) กรมทางหลวงชนบท
(8) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมควบคุมมลพิษ
(4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(5) กรมทรัพยากรธรณี
(6) กรมทรัพยากรน้ํา
(7) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(8) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(9) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(10) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(11) กรมปาไม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมไปรษณียโทรเลข
(4) กรมอุตุนิยมวิทยา
(5) สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงพลังงาน
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(4) กรมธุรกิจพลังงาน
(5) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(6) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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กระทรวงพาณิชย
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการคาตางประเทศ
(4) กรมการคาภายใน
(5) กรมการประกันภัย
(6) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
(7) กรมทรัพยสินทางปญญา
(8) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(9) กรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงมหาดไทย
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการปกครอง
(4) กรมการพัฒนาชุมชน
(5) กรมที่ดิน
(6) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(8) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงยุติธรรม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมคุมประพฤติ
(4) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
(5) กรมบังคับคดี
(6) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
(7) กรมราชทัณฑ
(8) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(9) สํานักงานกิจการยุติธรรม
(10) สถาบันนิติวิทยาศาสตร

72
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
(11) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงแรงงาน
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการจัดหางาน
(4) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
(5) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(6) สํานักงานประกันสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการศาสนา
(4) กรมศิลปากร
(5) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
(6) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
(4) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงศึกษาธิการ
(1) สํานักงานปลัดกระทรวง
(2) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปน
สถานศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(5) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73
กระทรวงสาธารณสุข
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการแพทย
(4) กรมควบคุมโรค
(5) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(6) กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(7) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(8) กรมสุขภาพจิต
(9) กรมอนามัย
(10) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงอุตสาหกรรม
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(5) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
(6) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
(7) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(8) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
(9) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
1.2 ราชการสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
ไดแก จังหวัดที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
1.3 ราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
มาตรา 70 คือ องคการบริการสวนจังหวัด เทศบาล และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนด (สุขาภิบาลไดยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล
พ.ศ.2542)
มาตรา 70 บัญญัติวา “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้
(1) องคการบริหารสวนจังหวัด
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(2) เทศบาล
(3) สุขาภิบาล
(4) ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนตําบล”
2. สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(1) สํานักราชเลขาธิการ
(2) สํานักพระราชวัง
(3) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(6) ราชบัณฑิตยสถาน
(7) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(8) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(9) สํานักงานอัยการสูงสุด
(10) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(11) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
3. สวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(1) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(2) สํานักงานศาลปกครอง
(3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช)
(4) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
(5) สํานักงานศาลยุติธรรม
4. สวนราชการที่เปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ
(1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(3) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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(4) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
(กสช.)
(5) สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
5. นิติบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
นิติบุคคลประเภทนี้มีจํานวนมาก ซึ่งจะดูไดจากพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาที่
จัดตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งอาจจัดแบงประเภทไดเปนรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของ
รัฐที่ไมใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
5.1 รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
5.1.1 จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
(1) ธนาคารแหงประเทศไทย
(2) ธนาคารออมสิน
(3) การทาเรือแหงประเทศไทย
(4) การรถไฟแหงประเทศไทย
(5) องคการสะพานปลา
(6) ธนาคารอาคารสงเคราะห
(7) การไฟฟานครหลวง
(8) การไฟฟาสวนภูมิภาค
(9) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
(10) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(11) องคการเภสัชกรรม
(12) การประปานครหลวง
(13) การไฟฟาฝายผลิตแหประเทศไทย
(14) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
(15) การประปาสวนภูมิภาค
(16) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(17) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(18) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(19) การกีฬาแหงประเทศไทย
(20) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
(21) การเคหะแหงชาติ
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(22) การทางพิเศษแหงประเทศไทย
(23) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
(24) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
(25) ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
(26) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(27) องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(28) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
(29) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
5.1.2 จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา
(1) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
(2) องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
(3) องคการคลังสินคา
(4) องคการตลาด
(5) องคการฟอกหนัง
(6) องคการสวนพฤกษศาสตร
(7) องคการแบตเตอรี่
(8) องคการอุตสาหกรรมปาไม
(9) องคการสวนสัตว
(10) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(11) สถาบันการบินพลเรือน
(12) องคการสวนยาง
(13) องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป
(14) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
(15) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
(16) องคการจัดการน้ําเสีย
5.2 องคการมหาชน เปนหนวยงานของรัฐและเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ.2542
(1) สํานักงานปฏิรูปการศึกษา
(2) สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(3) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
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(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(5) โรงพยาบาลบานแพว
(6) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(7) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(8) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(9) สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(10) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
(11) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(12) องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(13) สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน
5.3 หนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
(1) คุรุสภา
(2) องคการสงเคราะหทหารผานศึก
(3) สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
(4) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(6) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(7) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(9) กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(11) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(12) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(13) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
(14) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
(15) เนติบัณฑิตยสภา
(16) แพทยสภา
(17) สภาวิศวกร
(18) สภาเภสัชกรรม
(19) สภากาชาดไทย
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(20) กองทุนออยและน้ําตาลทราย
6. รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลโดยการจั ด ตั้ ง ขึ้ น ด ว ยการจดทะเบี ย นตามหลั ก เกณฑ
ที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 (รัฐถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ) จึงเปนรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ เชน
(1) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(3) บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด
(4) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
(5) บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด
7. เจาพนักงานหรือราษฎร
8. ศาล
4. การตรวจสอบเขตอํานาจศาล (IP971124)

รูปที่ 4.28 Inference-Process การตรวจสอบเขตอํานาจศาล
กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
มาตรา 17 ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอํานาจทําการไตสวนหรือมีคําสั่ง
ใด ๆ ซึ่งผูพิพากษาคนเดียวมีอํานาจตามที่กําหนดไวในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง
มาตรา 19 ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต และศาลแพงธนบุรี มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
แพงทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิไดอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น
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มาตรา 25 ในศาลชั้นตน ผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะมีอํานาจเกี่ยวแกคดีซึ่งอยูในอํานาจ
ของศาลนั้น ดังตอไปนี้
(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพง ซึ่งราคาทรัพยสินที่พิพาทหรือจํานวนเงินที่ฟองไมเกินสาม
แสนบาท ราคาทรัพยสินที่พิพาทหรือจํานวนเงินดังกลาวอาจขยายไดโดยการตราเปนพระราช
กฤษฎีกา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 2 หามมิใหเสนอคําฟองตอศาลใด เวนแต
(1) เมื่อไดพิจารณาถึงสภาพแหงคําฟองและชั้นของศาลแลว ปรากฏวา ศาลนั้นมีอํานาจที่จะ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และ
(2) เมื่อไดพิจารณาถึงคําฟองแลว ปรากฏวาคดีนั้นอยูในเขตศาลนั้นตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ วาดวยศาลที่จะรับคําฟอง และตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กําหนดเขตศาล
ดวย
มาตรา 3 เพื่อประโยชนในการเสนอคําฟอง
(1) ในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยูนอกราชอาณาจักรใหศาลแพง
เปนศาลที่มีเขตอํานาจ
(2) ในกรณีที่จําเลยไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร
(ก) ถาจําเลยเคยมีภูมิลําเนาอยู ณ ที่ใดในราชอาณาจักรภายในกําหนดสองปกอนวันที่มี
การเสนอคําฟอง ใหถือวาที่นั้นเปนภูมิลําเนาของจําเลย
(ข) ถาจําเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการทั้งหมดหรือแตบางสวนในราชอาณาจักร
ไมวาโดยตนเองหรือตัวแทน หรือโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูติดตอในการประกอบกิจการนั้น
ในราชอาณาจักร ใหถือวาสถานที่ที่ใชหรือเคยใชประกอบกิจการหรือติดตอดังกลาว หรือสถานที่อัน
เปนถิ่นที่อยูของตัวแทนหรือของผูติดตอในวันที่มีการเสนอคําฟองหรือภายในกําหนดสองปกอนนัน้
เปนภูมิลําเนาของจําเลย
มาตรา 4 เวนแตจะมีบทบัญญัติเปนอยางอื่น
(1) คําฟอง ใหเสนอตอศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นใน
เขตศาลไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรหรือไม
(2) คํารองขอ ใหเสนอตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล หรือตอศาลที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยูใน
เขตศาล
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มาตรา 4 ทวิ คําฟองเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิหรือประโยชนอันเกี่ยวดวย
อสังหาริมทรัพย ใหเสนอตอศาลที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยูในเขตศาล ไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยู
ในราชอาณาจักรหรือไม หรือตอศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล
มาตรา 4 ตรี คําฟองอื่นนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 4 ทวิ ซึ่งจําเลยมิไดมีภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักรและมูลคดีมิไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถาโจทกเปนผูมีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลําเนาอยู
ในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาลแพงหรือตอศาลที่โจทกมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล
คําฟองตามวรรคหนึ่ง ถาจํา เลยมีทรัพยสินที่อาจถูกบังคับคดีไดอยูในราชอาณาจักไมวาจะ
เปนการชั่วคราวหรือถาวร โจทกจะเสนอคําฟองตอศาลที่ทรัพยสินนั้นอยูในเขตศาลก็ได
มาตรา 4 จัตวา คํารองขอแตงตั้งผูจัดการมรดก ใหเสนอตอศาลที่เจามรดกมีภูมิลําเนาอยูใน
เขตศาลในขณะถึงแกความตายในกรณีที่เจามรดกไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาล
ที่ทรัพยมรดกอยูในเขตศาล
มาตรา 4 เบญจ คํารองขอเพิกถอนมติของที่ประชุมหรือที่ประชุมใหญของนิติบุคคล คํารอง
ขอเลิกนิติบุคคล คํารองขอตั้งหรือถอนผูชําระบัญชีของนิติบุคคล หรือคํารองขออื่นใดเกี่ยวกับนิติ
บุคคล ใหเสนอตอศาลที่นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานแหงใหญอยูในเขตศาล
มาตรา 4 ฉ คํารองขอเกี่ยวกับทรัพยสินที่อยูในราชอาณาจักรก็ดี คํารองขอที่หากศาลมีคําสั่ง
ตามคํารองขอนั้นจะเปนผลใหตองจัดการหรือเลิกจัดการทรัพยสินที่อยูในราชอาณาจักรก็ดี ซึ่งมูลคดี
มิไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรและผูรองไมมีภูมิลํา เนาอยูในราชอาณาจักรใหเสนอตอศาลที่ทรัพยสิน
ดังกลาวอยูในเขตศาล
มาตรา 5 คําฟองหรือคํารองขอซึ่งอาจเสนอตอศาลไดสองศาลหรือกวานั้นไมวาจะเปน
เพราะภูมิลําเนาของบุคคลก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพยสินก็ดี เพราะสถานที่ที่เกิดมูลคดีก็ดีหรือเพราะมี
ขอหาหลายขอก็ดี ถามูลความแหงคดีเกี่ยวของกัน โจทกหรือผูรองจะเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอ
ศาลใดศาลหนึ่งเชนวานั้นก็ได
มาตรา 6 กอนยื่นคําใหการ จําเลยชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลที่โจทกไดยื่นคําฟองไวขอให
โอนคดีไปยังศาลอื่นที่มีเขตอํานาจได คํารองนั้นจําเลยตองแสดงเหตุที่ยกขึ้นอางอิงวาการพิจารณา
คดีตอไปในศาลนั้นจะไมสะดวก หรือจําเลยอาจไมไดรับความยุติธรรมเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมี
คําสั่งอนุญาตตามคํารองนั้นก็ได
หามมิใหศาลออกคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เวนแตศาลที่จะรับโอนคดีไปนั้นไดยินยอม
เสียกอน ถาศาลที่จะรับโอนคดีไมยินยอม ก็ใหศาลที่จะโอนคดีนั้นสงเรื่องใหอธิบดีผูพิพากษาศาล
อุทธรณชี้ขาด คําสั่งของอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนที่สุด
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มาตรา 7 บทบัญญัติในมาตรา 4 มาตรา 4 ทวิ มาตรา 4 ตรี มาตรา 4 จัตวา มาตรา 4 เบญจ
มาตรา 4 ฉ มาตรา 5 และมาตรา 6 ตองอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติดังตอไปนี้
(1) คําฟองหรือคํารองขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลใด ให
เสนอตอศาลนั้น
(2) คําฟองหรือคํารองขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลซึ่งคําฟองหรือคํารองขอนั้นจําตองมีคําวินิจฉัยของศาลกอนที่การบังคับคดีจะไดดําเนินไปได
โดยครบถวนและถูกตองนั้น ใหเสนอตอศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีตามมาตรา 302
(3) คํารองตามมาตรา 101 ถาไดเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใดแลวใหเสนอตอศาล
นั้น ในกรณีที่ยังไมไดเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใด ถาพยานหลักฐานซึ่งจะเรียกมาสืบหรือ
บุคคลหรือทรัพยหรือสถานที่ที่จะตองตรวจอยูในเขตศาลใด ใหเสนอตอศาลนั้น
(4) คํารองที่เสนอใหศาลถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือการอนุญาตที่ศาลไดใหไวก็ดี
คํารองที่เสนอใหศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะที่ศาลไดแตงตั้งไวก็ดี คํารองที่เสนอใหศาลมีคําสั่ง
ใดที่เกี่ยวกับการถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือการอนุญาตหรือที่เกี่ยวกับการแตงตั้งเชนวานั้น
ก็ดี คํารองขอหรือคํารองอื่นใดที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งไปแลวก็ดี ให
เสนอตอศาลในคดีที่ไดมีคําสั่งการอนุญาต การแตงตั้ง หรือคําพิพากษานั้น
มาตรา 8 ถาคดีสองเรื่องซึ่งมีประเด็นอยางเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องใกลชิดกันอยูในระหวาง
พิจารณาของศาลชั้นตนที่มีเขตอํานาจสองศาลตางกัน และศาลทั้งสองนั้นไดยกคํารองทั้งหลายที่ได
ยื่นตอศาลขอใหคดีทั้งสองไดพิจารณาพิพากษารวมในศาลเดียวกันนั้นเสียตราบใดที่ศาลใดศาลหนึ่ง
ยังมิไดพิพากษาคดีนั้น ๆ คูความฝายใดฝายหนึ่งจะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตออธิบดีผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ เพื่อขอใหมีคําสั่งใหศาลใดศาลหนึ่งจําหนายคดีซึ่งอยูในระหวางพิจารณานั้นออกเสีย
จากสารบบความ หรือใหโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ไดแลวแตกรณี
คําสั่งใด ๆ ของอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเชนวานี้ใหเปนที่สุด
มาตรา 9 ในกรณีดังกลาวในมาตรากอนนั้น ถาศาลใดศาลหนึ่งไดพิพากษาคดีแลว และไดมี
การยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษานั้น คูความฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล
อุทธรณ ขอใหมีคําสั่งใหงดการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณนั้นไวกอนจนกวาอีกศาลหนึ่งจะไดพิพากษา
คดีอีกเรื่องหนึ่งเสร็จแลวก็ได และถาไดมีการอุทธรณคดีเรื่องหลังนี้ก็ใหศาลอุทธรณรวมวินิจฉัยคดี
ทั้งสองนั้นโดยคําพิพากษาเดียวกัน ถาคดีเรื่องหลังนั้นไมมีอุทธรณใหบังคับตามบทบัญญัติแหง
มาตรา 146
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มาตรา 10 ถาไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นไดโดย
เหตุสุดวิสัย คูความฝายที่เสียหายหรืออาจเสียหายเพราะการนั้นจะยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํา
รองตอศาลชั้นตน ซึ่งตนมีภูมิลําเนาหรืออยูในเขตศาลในขณะนั้นก็ได และใหศาลนั้นมีอํานาจทํา
คําสั่งอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551
มาตรา 17 ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจจะฟองผูบริโภคเปนคดีผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจมี
สิทธิเสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลหรือตอศาลอื่นไดดวย ใหผูประกอบ
ธุรกิจเสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว
5. การตรวจสอบทุนทรัพยคดี (IP971125)

รูปที่ 4.29 Inference-Process การตรวจสอบทุนทรัพยคดี
จํานวนทุนทรัพยคดีในกรณีเขตอํานาจศาลซ้ําซอนกันอยูระหวางศาลแขวงกับศาลจังหวัด
หรือระหวางศาลแขวงกับศาลชั้นตนอื่นในกรุงเทพมหานคร ถาทุนทรัพยที่จะฟองไมเกินสามแสน
บาท (คิดรวมดอกเบี้ยถึงวันฟอง) ถาสํานักงานจังหวัดหรือสํานักงานคดีอื่นรับไวใหสงสํานวนไปยัง
สํานักงานคดีศาลแขวงที่มีอํานาจดําเนินคดีแพงคดีนั้นดําเนินการ ในทางกลับกันหากสํานักงานคดี
ศาลแขวงรับสํานวนคดีที่มีทุนทรัพยยังไมเกินสามแสนบาทตอมาเมื่อคิดดอกเบี้ยจนถึงวันจะยื่นฟอง
แลว ทุนทรัพยเกินสามแสนบาทก็ตองโอนสํานวนไปใหสํานักงานคดีที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา 25 ในศาลชั้นตน ผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะมีอํานาจเกี่ยวแกคดี ซึ่งอยูใน
อํานาจของศาลนั้น ดังตอไปนี้
(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพง ซึ่งราคาทรัพยสินที่พิพาทหรือจํานวนเงินที่ฟองไมเกินสาม
แสนบาท ราคาทรัพยสินที่พิพาทหรือจํานวนเงินดังกลาวอาจขยายไดโดยการตราเปนพระราช
กฤษฎีกา
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6. การพิจารณาวันครบกําหนดอายุความ (IP 971126)

รูปที่ 4.30 Inference-Process การพิจารณาวันครบกําหนดอายุความ
คดีละเมิดทั่วไป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 448 มีอายุความหนึ่งปนับแตวันที่ผูเสียหาย
รูถึงการละเมิดและรูตัวผูที่จะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน แตคดีละเมิดที่เจาหนาที่ของรัฐกระทํา
ละเมิดตอหน วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ าหนาที่ พ.ศ.2539
มาตรา 10 มีอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิด และรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึง
ตองชดใชคาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แต
กระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนด
อายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 448 สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุความเมื่อพนป
หนึ่งนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพน
สิบปนับแตวันทําละเมิด
แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมี
กําหนดอายุความทางอาญายาวกวาที่กลาวมานั้นไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้นมาบังคับ
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539
มาตรา 10 ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงาน
ของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการ
ปฏิบัติหนาที่หนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนด
อายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตองชดใช
คาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวง
การคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความ
หนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
คดีผิดสัญญา
สวนมากเปนเรื่องผิดสัญญาจางทําของและสัญญาซื้อขาย ซึ่งมีกําหนดอายุความสิบป นับแต
วันผิดสัญญา แตบางเรื่องอาจมีอายุความ 2 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/34
จึงตองพิจารณาใหถองแทวาเปนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้อะไร
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 193/34 สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้ ใหมีกําหนดอายุความสองป
(1) ผูประกอบการคาหรืออุตสาหกรรม ผูประกอบหัตถกรรม ผูประกอบศิลปอุตสาหกรรม
หรือชางฝมือ เรียกเอาคาของที่ไดสงมอบ คาการงานที่ไดทํา หรือคาดูแลกิจการของผูอื่น รวมทั้งเงิน
ที่ไดออกทดรองไป เวนแตเปนการที่ไดทําเพื่อกิจการของฝายลูกหนี้นั้นเอง
(2) ผูประกอบเกษตรกรรมหรือการปาไม เรียกเอาคาของที่ไดสงมอบอันเปนผลิตผลทาง
เกษตรหรือปาไม เฉพาะที่ใชสอยในบานเรือนของฝายลูกหนี้นั้นเอง
(3) ผูขนสงคนโดยสารหรือสิ่งของหรือผูรับสงขาวสาร เรียกเอาคาโดยสาร คาระวาง คาเชา
คาธรรมเนียม รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป
(4) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก ผูประกอบธุรกิจในการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม หรือผูประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการเรียกเอาคาที่พักอาหาร
หรือเครื่องดื่ม คาบริการหรือคาการงานที่ไดทําใหแกผูมาพักหรือใชบริการ รวมทั้งเงินที่ไดออกทด
รองไป
(5) ผูขายสลากกินแบง สลากินรวบ หรือสลากที่คลายคลึงกัน เรียกเอาคาขายสลาก เวนแต
เปนการขายเพื่อการขายตอ
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(6) ผูประกอบธุรกิจในการใหเชาสังหาริมทรัพย เรียกเอาคาเชา
(7) บุคคลซึ่งมิไดเขาอยูในประเภทที่ระบุไวใน (1) แตเปนผูประกอบธุรกิจในการดูแล
กิจการของผูอื่นหรือรับทํางานการตางๆ เรียกเอาสินจางอันจะพึงไดรับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได
ออกทดรองไป
(8) ลูกจางซึ่งรับใชการงานสวนบุคคล เรียกเอาคาจางหรือสินจางอยางอื่นเพื่อการงานที่ทํา
รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป หรือนายจางเรียกเอาคืนซึ่งเงินเชนวานั้นที่ตนไดจายลวงหนาไป
(9) ลูกจางไมวาจะเปนลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางรายวัน รวมทั้งผูฝกหัดงาน
เรียกเอาคาจางหรือสินจางอยางอื่น รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป หรือนายจางเรียกเอาคืนซึ่งเงินเชน
วานั้นที่ตนไดจายลวงหนาไป
(10) ครูสอนผูฝกหัดงาน เรียกเอาคาฝกสอนและคาใชจายอยางอื่นตามที่ไดตกลงกันไว
รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป
(11) เจาของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เรียกเอาคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรม
เนียมอื่น ๆ หรือคารักษาพยาบาลและคาใชจายอยางอื่น รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป
(12) ผูรับคนไวเพื่อการบํารุงเลี้ยงดูหรือฝกสอน เรียกเอาคาการงานที่ทําใหรวมทั้งเงินที่ได
ออกทดรองไป
(13) ผูรับเลี้ยงหรือฝกสอนสัตว เรียกเอาคาการงานที่ทําให รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป
(14) ครูหรืออาจารย เรียกเอาคาสอน
(15) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ ผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตว หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น เรียกเอาคาการงานที่ทําใหรวมทั้งเงินที่ไดออก
ทดรองไป
(16) ทนายความหรือผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมทั้งพยานผูเชี่ยวชาญเรียกเอาคาการ
งานที่ทําให รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป หรือคูความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเชนวานั้นที่ตนไดจาย
ลวงหนาไป
(17) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผูสอบบัญชี หรือผูประกอบวิชาชีพอิสระ
อื่น เรียกเอาคาการงานที่ทําให รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป หรือผูวาจางใหประกอบการงาน
ดังกลาวเรียกเอาคืนซึ่งเงินเชนวานั้นที่ตนไดจายลวงหนาไป
กรณีตามกฎหมายอื่น ๆ
ต อ งพิ จ ารณาจากเรื่ อ งนั้ น ๆ ว า กฎหมายกํ า หนดอายุ ค วามฟ อ งร อ ง หรื อ ระยะเวลาให
ดําเนินการไวอยางไร ถาในเรื่องนั้นกฎหมายไมกําหนดไวก็ใหพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เรื่องกําหนดอายุความทั่วไป
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กรณีอายุความคาบเกี่ยวระหวางมูลหนี้ในเรื่องตาง ๆ ตองดูขอเท็จจริงในแตละเรื่องวาจะ
ฟองใหรับผิดในฐานใด เชน เรื่องละเมิดกับผิดสัญญา
7. การตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี (IP971127)

รูปที่ 4.31 Inference-Process การตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี
ไดแก เอกสาร พยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและประเด็นแหงคดีที่ตัวความไดอาง
สงตามสิ่งที่สงมาดวยในหนังสือนําสง
7.1 เรื่องผิดสัญญา พยานหลักฐานสําคัญ คือ ตัวสัญญาที่เปนตนเหตุกลาวหาวา คูสัญญาอีก
ฝายประพฤติผิดสัญญา เอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนดําเนินการใหมีการประกวดราคา ยื่น
ซองประกวดราคา การเปดซองประกวดราคา การตอรองราคา การลงนามในสัญญา การตรวจรับงาน
การจายเงินคาจางแตละงวดจนถึงขั้นตอนที่กลาวหาวามีการกระทําผิดสัญญา การแจงใหปฏิบัติตาม
สัญญา การบอกเลิกสัญญา แจงใหชําระคาปรับหรือคาเสียหายเนื่องจากผิดสัญญา ฯลฯ โดยสรุปคือ
ตองขอเอกสารที่เกี่ยวกับการทําสัญญานั้น ๆ ทั้งหมดจากตัวความ
7.2 เรื่องละเมิด สวนมากจะเปนเรื่องรถชนหรือเรื่องรถชนทรัพยสินของทางราชการเสียหาย
ตองมีสําเนาบันทึกประจําวันการแจงเหตุ สําเนาการเปรียบเทียบปรับ เพื่อใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งพยานวัตถุ (ถามี) ภาพถายสถานที่เกิดเหตุ ภาพถายสภาพทรัพยที่ถูกชน
เสียหาย และหลักฐานการคิดคํานวณคาเสียหาย
7.3 เรื่องเจาหนาที่ของรัฐทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกตามพระราช
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8, 10 กําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิด
ทางละเมิดในการปฏิบัติหนาที่เฉพาะเมื่อจงใจทําใหเกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรงเทานั้น ถาทําลงไปโดยไมตั้งใจ หรือเปนความผิดพลายเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่

87
เจาหนาที่ไมตองรับผิด ทั้งตอหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก แตหนวยงานของรัฐตองรับผิด
ตอบุคคลภายนอกแทนเจาหนาที่ ในกรณีบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐ
ไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
2539 มาตรา 5
7.4 เรื่องขับไล เรียกคาเชา หรือคาเสียหาย
ก. การฟองขับไลออกจากสถานที่เชา อยางนอยตองมีเอกสารหลักฐานแสดงวาผูใหเชา
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบคอรงในทรัพยสินที่ใหเชา เชน โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก.
ฯลฯ เอกสารสัญญาเชา หรือเอกสารอื่นใดที่เปนขอตกลงในการเชา เอกสารการบอกเลิกสัญญาเชา
เอกสารการแจงใหชําระคาเชาหรือคาเสียหาย รวมทั้งหลักฐานที่แสดงวาผูเชาไดรับเอกสารดังกลาว
แลว
ข. การฟองขับไลออกจากที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4,
5 ตองมีเอกสารที่แสดงวาที่ดังกลาวเปนที่ราชพัสดุ เชน โฉนดที่ดิน หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
น.ส.3 น.ส.3ก. ทะเบียนที่ราชพัสดุ ฯลฯ แผนที่แสดงอาณาเขตที่ราชพัสดุ และสวนที่มีการบุกรุกวามี
เนื้อที่เทาใด เปนตน
ค. การฟองขับไลออกจากที่สาธารณประโยชนอื่น ๆ พยานหลักฐานสําคัญคือ หลักฐาน
ที่แสดงวาเปนที่สาธารณประโยชน เชน ทะเบียนที่สาธารณประโยชน หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
หลักฐานการหวงหามอื่น ๆ และตองพิจารณาดวยวาการหวงหามชอบดวยกฎหมายหรือไม สภาพ
ตามธรรมชาติของที่สาธารณประโยชนนั้น ๆ วายังคงมีอยูแคไหนเพียงใดหรือหมดสภาพไปแลว
7.5 เรื่องคุมครองผูบริโภค
การดําเนินคดีของพนักงานอัยการเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522
มาตรา 39 ในฐานะเจา หน า ที่ คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค โดยดํ า เนิ น การแทนผู บ ริ โ ภคที่ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ
หลักฐานสําคัญเริ่มตั้งแตคําสั่งของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่แตงตั้งพนักงานอัยการเปน
เจาหนาที่คุมครองผูบริโภค ผูบริโภคเปนใคร จํานวนกี่คน ถูกใครละเมิดสิทธิ ที่มาแหงสิทธิที่ถูก
ละเมิด และถูกละเมิดอยางไร ผูบริโภคมีความประสงคอยางใด
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OUTPUT
1. การตรวจรับสํานวนคดีวาตางถูกตอง ครบถวน (IO97112)

รูปที่ 4.32 Inference-Output การตรวจรับสํานวนคดีวาตางถูกตอง ครบถวน
1.1 ถูกตองตามที่กฎหมาย ระเบียบกําหนด
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3) พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
4) กฎหมายอื่น
1.2 ความครบถวนของเอกสารประกอบการพิจารณาสั่งคดีเพื่อจัดทําคําฟอง
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2. วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis)
การวิเคราะหความตองการของระบบ ทําไดโดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและจัดเก็บ
ความตองการ (ENG 1) ประกอบดวยขอมูลที่เก็บไดจากผูใชงานระบบ (User Specification) ไดแก
ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูใชงานทั่วไป โดยวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บความ
ตองการในการใชงานระบบ นํามาวิเคราะหความตองการในภาพรวมขององคกร (สํานักงานคดีแพง)
เพื่อจัดสรางระบบใหเปนไปตามความตองการของผูใชงาน ผลปรากฏวาผูใชงานตองการใหระบบ
KMS ตอบสนองในการใชงานเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ความตองการของผูใชงานระบบ
ผูใชงานระบบ

วิธีการจัดเก็บ

ผูบริหาร
สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ
สัมภาษณ
KM Team
ผูใชระบบทั่วไป แบบสอบถาม

ความตองการระบบ
1. การมอบหมายงาน
2. ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ
3. กระดานสนทนา
4. แหลงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
5. การรวบรวมคําพิพากษาฎีกา
6. ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน
7. ประกาศแจงขาวสาร ปฏิทินกิจกรรม
8. การตอบปญหา ขอหารือ ประเด็นเรงดวนตาง ๆ
9. ตั ว อย า ง แบบฟอร ม และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งในการ
ปฏิบัติงาน
10. กรณีศึกษา ตัวอยางคดีสําคัญ
11. Blog สําหรับแสดงความคิดเห็น ตั้งกระทูถาม-ตอบ
12. ลิงคเว็บไซท หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ (การเชื่อมโยง
เว็บไซทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ)
13. สารานุกรมกฎหมายแพง
14. ระบบสืบคน (คําสําคัญ บทกฎหมาย)
15. ประกาศขอความ ขาวสารตาง ๆ ของสํานักงาน
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นําความตองการของผูใชงานที่จัดเก็บไดมากําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู
โดยกําหนดตามประเภทของผูใชงานระบบ ไดแก
ผูบริหาร กําหนดใหสามารถเขาใชงานในสวนที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การกําหนด
นโยบายในการบริหารงาน การมอบหลักการและแนวทางในทางปฏิบัติใหกับบุคลากรในองคกร
เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคลองและเปนเอกภาพ อันจะ
สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ลดปญหาที่เกิดจากความแตกตางในการปฏิบัติ
ผูเชี่ยวชาญ ไดกําหนดใหระบบสามารถตอบโจทยในสวนของการใหคําแนะนํา การแกไข
ป ญ หา โดยระบบจะมี ช อ งทางให ส ามารถติ ด ต อ ผู เ ชี่ ย วชาญได ผ า นทางหน า กระดานสนทนา
มีทํ า เนี ย บผู เ ชี่ ย วชาญที่ เ ป น เสมือ นสมุ ด หน า เหลือ งคูร ะบบ หากมี ป ญ หาสามารถติ ด ตอ เพื่ อ ขอ
คําปรึกษาผูเชี่ยวชาญผานทางหนาระบบ หรือทางโทรศัพท ตามขอมูลที่ไดจัดเก็บไวในทําเนียบ
ผูเชี่ยวชาญดานงานนิติกรคดีแพงไดตลอดเวลา หรือหากมีประเด็นเรงดวนก็สามารถใชงานระบบ
เพื่อขอความชวยเหลือไดในสวนของประเด็นเรงดวน (Hot Issue) ได
ผูใชงานทั่วไป ระบบไดกําหนดในเรื่องของฐานขอมูลสําคัญที่ชวยเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานนิ ติกรคดีแ พง ไม วาจะเปน องคความรูสนับสนุน คูมื อการปฏิบัติ งาน การคน หา
กฎหมาย ระเบียบ แนวคําพิพากษาฎีกา ตัวอยางคดี (Case study) ตัวอยางแบบฟอรมในการดําเนินคดี
หรือ เครือขายออนไลนเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศอื่นที่รวบรวมไวครบครันใหสามารถใชงาน
ไดทันที นอกจากนี้แลวยังสราง Knowledge Map ที่ไดจากการจําลองความรู ประสบการณของ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนแผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพงไว สําหรับนิติกรที่เขามา
ปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษาและทําความเขาใจกระบวนงานจากแผนภาพความรูที่ไดจัดทําไวใน
สวนพื้นที่ Document Management System โดยโปรแกรม Microsoft Visio มีปฏิทินกิจกรรมแจง
ขาวสาร ความเคลื่อนไหวในการจัด/ทํากิจกรรมของ CoP นิติกรคดีแพง และมี Blog สําหรับให
แสดงความคิดเห็นบนหนาระบบได
ระบบยังมี Feature และ Function อื่น ๆ ไวตอบสนองความตองการของผูใชงานระบบ
ไมวาจะเปน ระบบสืบคน (Search) ระบบเชื่อมโยงสารสนเทศ (Link) สารานุกรมคดีแพง (Wiki)
ฯลฯ เพื่อรองรับความตองการของผูใชงานระบบใหทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด
3. วิเคราะหความตองการซอฟทแวร (ENG 3: Software Requirement Analysis)
เปนการวิเคราะห Function ในการใชงานตาง ๆ ของระบบการจัดการความรู โดยนําขอมูลที่
ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหรวมกันเพื่อกําหนด Function พื้นฐานของระบบจัดการ
ความรู และจากการวิเคราะหปรากฏวาตองใช Software Feature และ Function ประเภท Software
ของโปรแกรม Microsoft Share Point 2010 เปนหลัก กําหนดไดดังรูปที่ 4.33-4.47 ดานลางนี้
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ความตองการระบบ
11. การมอบหมมายงาน

Share Point 2010/SSoftware Featture
Task Assignnments

รูปที่ 4.33 หน
ห าระบบ Feeature การมออบหมายงาน (Task
( Assignnments)
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ความตองการระบบ
22. ทําเนียบผูเชีย่ วชาญ

Share Point 2010/SSoftware Featture
Contacts (Exxpertise Conttacts)

รูปที่ 4.34 หน
ห าระบบ Feature ทําเนียบผู
บ เชีย่ วชาญ (Expertise
(
Coontacts)
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ความตองการระบบ
33. กระดานสนนทนา (ลําดับเรือ่ งความเปนมา)
น

Share Point 2010/SSoftware Featture
Forum Discuussion

รูปที่ 4.35 หนนาระบบ Featture ลําดับเรืองความเป
่อ
นมา (Forum Disscussion)
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ความตองการระบบ
4.4 แหลงรวบรรวมกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง

Share Point 2010/SSoftware Featture
Document Management
M
SSystem

รูปที
ป ่ 4.36 หนาระบบ
า
Featurre เอกสารวิชาการ/กฎหมา
ช
ายและระเบียบ (Documennt Managemennt System)
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ความตองการระบบ
55. การรวบรวมคําพิพากษาาฎีกา

Share Point 2010/SSoftware Featture
Document Management
M
SSystem

รูปที่ 4.37 หน
ห าระบบ Feaature เอกสารวิชาการ/คําพิพากษาฎีกา (Document
(
M
Management System)
S
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ความตองการระบบ
66. ขั้นตอนการรทํางาน แผนนภาพความรู

Share Point 2010/SSoftware Featture
Document Management
M
SSystem

รูปที่ 4.38 หนาระะบบ Feature เอกสารวิชากการ/แผนภาพคความรู (Knowwledge Map))
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ความตองการระบบ
77. ประกาศแจจงขาวสาร ปฏิฏิทินกิจกรรม

Share Point 2010/SSoftware Featture
Calendar

รูปที่ 4.39 หนาระบบ Feature ปฏิ
ป ทินกิจกรรรม (Calendar))
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ความตองการระบบ
88. การตอบปญหา
ญ ขอหารือ ประเด็นเรงดวน

Share Point 2010/SSoftware Featture
Hot Issue

รูปที่ 4.40 หนาระบบบ Feature ประเด็
ป นเรงดวน
ว (Hot Issuee)
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ความตองการระบบ
9.9 ตัวอยาง แบบบฟอรมเอกสสารที่เกี่ยวของ
อ

Share Point 2010/SSoftware Featture
Document Management
M
SSystem

รูปที
ป ่ 4.41 หนาระบบ Featurre เอกสารวิชาการ/แบบฟอ
า
อรมที่เกี่ยวของ
อ (Documennt Managemennt System)
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ความตองการระบบ
110. กรณีตัวอยยาง, ตัวอยางคคดีสําคัญ

Share Point 2010/SSoftware Featture
Document Management
M
SSystem

รูปที่ 4.42 หน
ห าระบบ Feaature เอกสารรวิชาการ/กรณี
ณีศกึ ษา (Casee Study)
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ความตองการระบบ
111. Blog สําหรั
ห บแสดงควาามคิดเห็น

Share Point 2010/SSoftware Featture
Blog

รูปที่ 4.43 หนาระะบบ Feature แสดงความคิิดเห็น (Blog))
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ความตองการระบบ
12. เชื่อมโยงเเว็บไซทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

Share Point 2010/SSoftware Featture
Link

รูปที่ 4.44
4 หนาระบบบ Feature กาารเชื่อมโยงเคครือขาย (Linkks)
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ความตองการระบบ
13. สารานุกรมกฎหมายแพพง

Share Point 2010/SSoftware Featture
Wiki

รูปที่ 4.45 หนาระบบบ Feature สารานุ
ส กรมกฎฎหมาย (Wikii)
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ความตองการระบบ
114. ระบบสืบคคน

Share Point 2010/SSoftware Featture
Search

รูปที
ป ่ 4.46 หนาระบบ Featurre ระบบสืบคน (Search)
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ความตองการระบบ
115. ประกาศขขอความ ขาวสสารของสํานักงาน
ก

Share Point 2010/SSoftware Featture
Announcements

รูปที่ 4.47 หนาระบบ
า
Featuure ประกาศขอความสํานักงาน
ก (Announncements)
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การกําหนดโครงสรางของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในระบบการจัดการความรูงานนิติกร
คดีแพง โดยทั่วไปสามารถดําเนินการไดโดยไมเกี่ยวของกับหนวยงานอื่นของสํานักงานอัยการ
สูงสุด เนื้อหางานจะแยกออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ สวนแรกเปนงานการสนับสนุนงานพนักงาน
อัยการดานงานคดี และสวนที่สอง คือ งานประสานงาน ดังนั้น รูปแบบของ CoP จึงเปนแบบ Single
Function และมีการกําหนดสิทธิของผูใชงานระบบไดดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การกําหนดสิทธิของผูใชงานระบบแตละประเภท

ประเภทผูใชงานระบบ
ผูบริหาร
(อธิบดีอัยการ, รองอธิบดีอัยการ, อัยการพิเศษฝาย)
ผูเชี่ยวชาญ
(ผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพง)
ผูใชงานทั่วไป
(พนักงานอัยการสํานักงานคดีแพง, นิติกรคดีแพง)
Knowledge Manager
Project Manager
Knowledge Engineer
Knowledge Management System Support

สิทธิของผูใชงานระบบ
Read

Write























Delete

Edit





4. การออกแบบซอฟทแวร (ENG 4: Software Design)
ในการออกแบบซอฟทแวรของระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพงนั้น
เน น ที่ ประโยชน ที่จ ะได จ ากการนํา ไปใช และซอฟทแ วรนี้ตองสามารถใช ง านได จ ริง สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองกับความตองการของผูใชงานระบบได
5. การสื่อสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment)
เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกร (สํานักงานคดีแพง) เกี่ยวกับระบบการจัดการความรู
ที่ไดสรางขึ้น โดยจัดประชุมเพื่อความเขาใจกับบุคลากรในองคกร (สํานักงานคดีแพง) ในเรื่องการ
จัดการความรู แจงใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นเพื่อใหเกิด
ความสนใจและตองการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู โดยการนําวิสัยทัศนที่ไดจาก
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การสัมภาษณผูบริหาร นํามาออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกําหนด
กิจกรรมสําหรับ 1-3 ปแรก นําเสนอพรอมกับสาธิตวิธีการเขาใชงานระบบ KMS ใหกับผูเชี่ยวชาญ
และคณะ KM Team งานนิติกรคดีแพงไดทราบ เพื่อตรวจสอบวาระบบที่สรางขึ้นมีความถูกตอง
เหมาะสม ตรงกับความตองการของผูใชงานระบบมาก นอย เพียงไร สามารถใชงานไดจริงหรือไม
ควรปรับปรุง หรือมีขอเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม อยางไร
จากนโยบายการจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นางานนิ ติ ก รคดี แ พ ง ที่ ไ ด รั บ มอบจากผู บ ริ ห าร
สํานักงานคดีแพง อันเปนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความรูภายใน 3-5 ปขางหนา ซึ่งผูบริหารได
มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความรู โดยกําหนดวิสัยทัศนดานงานนิติกรคดีแพงดังนี้
“นิติกรคดีแพงตองเปนผูรอบรูในงานทุกดานของสํานักงานคดีแพง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการในการรักษาผลประโยชนของรัฐ”
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายดานการจัดการ
ความรูงานนิติกรคดีแพงที่ผูบริหารไดมอบให ดังนี้คือ
ปที่ 1
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการนิเทศระบบงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสื่อสารทําความเขาใจ (Alignment) เกี่ยวกับระบบ KMS ใหแกบุคลากรในองคกร
(สํานักงานคดีแพง) ทั้งในระดับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงาน
2. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนที่จะไดรับจากระบบ KMS
วิธีดําเนินงาน
1. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแก KM Team งานนิติกร
คดีแพง เพื่อใหทราบถึงประโยชน และการนําระบบการจัดการความรูไปใชเพื่อแกไขปญหาในการ
ทํางานของนิติกรคดีแพง
2. จัดฝกอบรมผูบริหาร อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย โดยการประยุกตใชทฤษฏี
Learning in Action การเรียนรูโดยการทดลอง (Mode Experimental Learning) สาธิตการใชงาน
ทั่วไปของระบบ KMS แตจะเนนการใชงาน Feature ที่เกี่ยวกับการบริหาร เพื่อใชในการกําหนด
นโยบาย สั่งการ บังคับบัญชา และการวางแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร เชน
การมอบหมายงาน (Task Assignment)
3. จัดฝกอบรมผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไป โดยการประยุกตใชทฤษฏี Learning in
Action เรียนรูโดยการทดลอง (Mode Experimental Learning) โดยแนะนําวิธีการใชงานระบบเพื่อ
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นําข อมูล ในระบบมาสนั บสนุนการปฏิ บัติ ง านในหนาที่ค วามรับผิ ดชอบของนิติ ก รตนเองให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การศึกษา กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งตาง ๆ ในเอกสารวิชาการ การสืบคน
(Search) คําพิพากษาฎีกา กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ การเขาไปขอความชวยเหลือในสวนของประเด็น
เรงดวน (Hot Issue) เปนตน
4. จัดฝกอบรม Knowledge Engineer ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไป โดยการประยุกตใช
ทฤษฏี Learning in Action เรียนรูโดยการสืบความลับ (Mode Intelligent Learning) เปนการ
ฝกอบรมโดยวิธีการนําความรูที่ไดจากการสัมภาษณสอบถามผูเชี่ยวชาญ (Inquiry) แลวนําความรู
ดังกลาวมาวิเคราะห/สังเคราะห จากนั้นจึงใหเจาหนาที่ IT รวมกับ KE นําความรูเขาสูระบบ KMS
เพื่อให Cop งานนิติกรคดีแพงนําความรูดังกลาวไปใชประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
5. จัดฝกอบรมหัวหนา KM Team ประยุกตใชทฤษฏี Learning in Action เรียนรูในการนํา
การเรียนรู (Mode Leading Learning) โดยสื่อสารกับหัวหนา KM Team เพื่อใหเปนผูนําในการ
เรียนรูโดยใหเปดใจรับขอมูลและแนวคิดใหม ๆ ของ KM Team ไมควรยึดติดกับแนวความคิดหรือ
ประสบการณเดิม ๆ หากมีนิติกรยายเขามาปฏิบัติงานใหมจะตองมีการสอนงาน (Coaching) ใหรูถึง
ระบบ KMSใหแกบุคลากรที่ยายเขามาใหมนั้น
6. จัดฝกอบรมเจาหนาที่ IT ใหมีความรูเกี่ยวกับระบบ KMS รวมทั้งใหทราบถึงวิธีการนํา
ขอมูลเขาสูระบบ KMS
ปที่ 2
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการนิเทศระบบงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง (ตอเนื่อง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนที่จะไดรับจากระบบ KMS (ตอเนื่องใหเกิดการเรียนรูซ้ํา)
2. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนที่จะไดรับจากระบบ KMS ใหกับผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงที่เขาปฏิบัติงานใหม
วิธีดําเนินงาน
1. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแกนิติกรคดีแพงที่เขามา
ปฏิบัติงานใหม เพื่อใหทราบถึงประโยชน และการนําระบบการจัดการความรูไปใชเพื่อแกไขปญหา
ในการทํางานของนิติกรคดีแพง
2. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแก นิติกรคดีแพงและ
บุคลากรอื่นที่ฝกอบรมในปที่ 1 แลว แตยังไมเขาใจการใชระบบ KMS เพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูซ้ําจนเกิดทักษะในการเขาใชระบบ KMS จนสามารถายทอดใหผูอื่นได
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมโอบอุม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในกลุมผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง
2. เพื่อสรางและเพิ่มความสัมพันธในกลุมผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง อันจะสงผลถึงการ
ถายทอดความรูลึกซึ้งอันเปนผลจากการพัฒนาความสัมพันธที่ดีขึ้น
3. เพื่อใหเกิดการถายทอดความรูขามชั้น เปนวงจรเครือขายกระจายความรูใหกวางขวางจาก
การสอนงานระหวางกัน (พี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน พี่ใหนอง นองใหพี่)
วิธีดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรมการพูดคุย เปนชั่วโมงแหงการเลาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณการทํางานของ
ผูเชี่ยวชาญแตละทาน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันโดยเริ่มตนจากในกลุม KM Team นิติกรคดีแพง
กอนเปนอันดับแรก แลวจึงขยายวงกวางออกไปทั่วทั้งองคกร
2. ผลัดกันเลาประสบการณและปญหาในการทํางานของแตละคน เพื่อขอความคิดเห็นและ
รวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน โดยแชรความเห็นในลักษณะการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
พรอมบอกเทคนิคของผูปฏิบัติงานแตละคนที่ใชในการจัดการกับปญหาแลวไดผลเปนที่นาพอใจ
3. นําปญหาและประสบการณที่นาสนใจขึ้นระบบ KMS เพื่อเผยแพร และใหบุคลากรใน
องคกรเขาระบบมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในนานาทัศนะของแตละคน
หมายเหตุ
กิจกรรมนี้ตองมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใชระบบ KMS โดยใหเขาไปรวมกันตั้ง
กระทูและแสดงความคิดเห็นในหนากระดานสนทนาบนระบบ ซึ่งจะเปนการสรางเครือขายการ
เรียนรูอันเกิดจากระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้น
ปที่ 3
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการนิเทศระบบงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง (ตอเนื่อง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนที่จะไดรับจากระบบ KMS (ตอเนื่องใหเกิดการเรียนรูซ้ํา)
2. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนที่จะไดรับจากระบบ KMS ใหกับผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงที่เขาปฏิบัติงานใหม
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วิธีดําเนินงาน
1. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแกนิติกรคดีแพงที่เขามา
ปฏิบัติงานใหม เพื่อใหทราบถึงประโยชน และการนําระบบการจัดการความรูไปใชเพื่อแกไขปญหา
ในการทํางานของนิติกรคดีแพง
2. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแก นิติกรคดีแพงและ
บุคลากรอื่นที่ฝกอบรมแลว แตยังไมเขาใจการใชระบบ KMS เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูซ้ําจน
เกิดทักษะในการเขาใชระบบ KMS จนสามารถายทอดใหผูอื่นได
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวด Expert Awards
วัตถุประสงค
1. เพื่อคนหา Expert (ผูเชี่ยวชาญ) คนใหม ที่จะเขามาเปนผูเชี่ยวชาญประจําระบบการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพงรวมกันผูเชี่ยวชาญรุนเดิม
2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาและนําเสนอแนวความคิดในการจัดการความรูดวยประสบการณ
ใหมนําสูระบบการจัดการความรู โดย Expert คนใหม
3. เพื่อสรางแรงจูงใจในการเขาใชงานระบบ KMS ผานกิจกรรมของระบบ
วิธีดําเนินงาน
จัดประชาสัมพันธผานหนาระบบ KMS (กระดานสนทนา Blog ปฏิทินกิจกรรม) เพื่อ
ประชาสัมพันธกิจกรรมการประกวด Expert Awards ใหทราบทั่วกัน โดยกําหนดเงื่อนไขในการเขา
ประกวดเนนที่คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนผูเชี่ยวชาญ เทคนิคและแนวทางในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถนํามาแกไขและจัดการปญหาของผูปฏิบัติงานนิติกรไดถูกตอง เปนจริงมาก
ที่สุด
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเกลียวความรูสูความรูที่งอกงาม
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปลี่ยนสถานะของความรู ตามทฤษฎีวงจร SECI ของ Nonaka เกิดการแลกเปลี่ยน
ระหวางกัน ทําใหเกิดการงอกงามของความรูใหม
2. เพื่อจัดเก็บองคความรูใหมที่งอกงามไวนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานนิติ
กรคดีแพง
วิธีดําเนินงาน
จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในรูปแบบกลุม Work Shop ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรูใน
การทํางานซึ่งกันและกัน มีการรวบรวมเอกสารจากสื่อตาง ๆ แลวนําเอกสาร คูมือในการปฏิบัติงาน
ที่ไดรวบรวมไวนั้นมาสังเคราะห เปรียบเทียบกับประสบการณการทํางานจริง เพื่อใหไดองคความรู
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ใหมที่มีการพัฒนาอยางไมสิ้นสุด ตามหลักตามวงจร SECI ของ Nonaka ทําใหเกิดการเปลี่ยนสถานะ
ของความรู 4 รูปแบบ ดังนี้คือ
1. Socialization (Tacit Knowledge  Tacit Knowledge)
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันจากประสบการณตรงของแตละคน
2. Externalization (Tacit Knowledge  Explicit Knowledge)
การสรางและถายทอดความรูที่มีอยูในตัวบุคคล แลวเผยแพรเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
นํามาใชในการทํางาน
3. Combination (Explicit Knowledge  Explicit Knowledge)
รวบรวมความรูประเภท Explicit Knowledge จากสื่อตาง ๆ อยางหลากหลาย เพื่อนํามาสราง
เปนความรูประเภท Explicit Knowledge แบบใหม
4. Internalization (Explicit Knowledge  Tacit Knowledge)
การนําความรูที่ไดจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติงาน จนเกิดความรูใหมเพิ่มขึ้น
4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล
ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลจะพิจารณาจากการสาธิตระบบการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนางานนิติกรคดีแพง และการเสนอแผนกิจกรรมกับ KM Team หรือผูเชี่ยวชาญ
4.2.1 การสาธิตระบบ
การสาธิตระบบการจัดการความรู มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบระบบวา มีความ
เหมาะสมหรือไม ทั้งในเรื่องการออกแบบ วิธีการเขาใชงาน สามารถใชงานไดจริงหรือไม ควร
ปรับปรุง และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอะไร มีขั้นตอนการสาธิต ดังนี้
4.2.1.1 วิธีการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพงได
ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 จากนั้นจึงทําการ
วิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis
and Data Structuring)
1) การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG 1: Requirement
Elicitation)
(1) การสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคดีแพงเพื่อตองการไดขอบเขต
ของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงานของนิติกรคดีแพง กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ
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กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรูของงานนิติกรคดีแพง
(2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ
แนวคิด หลักการที่สําคัญ และเทคนิคในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพงเพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานอัยการ รวมทั้งคดีตัวอยาง (Case Study) ที่สําคัญ
2) วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement
Analysis)
การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามความตองการ
ของผูใชงานระบบ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อที่จะเปลี่ยนความตองการ
ของผูใชงานใหเปนความตองการทางดานเทคนิคของระบบ
3) วิเคราะหความตองการซอฟทแวร (ENG 3: Software Requirement
Analysis)
เปนการนําขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง
ความตองการของสวนประกอบตาง ๆ ที่อยูภายในระบบ
4) การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design)
เปนการออกแบบลักษณะของซอรฟแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ
4.2.2 วิธีการเขาใชงานระบบการจัดการความรู
ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ที่ URL (Universal
Resource Location) www.kmcenter.in.th จะปรากฏหนาจอแรก (Homepage) ดังรูปที่ 4.48 และ
หนาจอถัดไปของการเขาสูระบบ ดังรูปที่ 4.49-4.52
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รูปที่ 4.488 หนาระบบกการจัดการความรูสํานักงานนอัยการสูงสุด ที่ http//:wwww.kmcenter.in.th

รูปที่ 4.49 หนนาระบบการจััดการความรูสํสานักงานอัยการสู
ก งสุด Paage กลุมงานคุคุมครองสิทธิ์/กลุมงาน
พัพฒนาองคกร
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รูปที่ 4..50 หนาระบบบการจัดการคความรูงานนิติตกิ รคดีแพง KK97

รูปที่ 4.51
4 หนาระบบบการจัดการคความรูภารกิจการตรวจสอ
จ
อบสํานวนคดีแกตางเบื้องตตน
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รูปที่ 4.52
4 หนาระบบบการจัดการความรูภารกิจการตรวจสอ
จ
อบสํานวนคดีดีวาตางเบื้องตตน
การนนําเสนอระบบบไดแจงใหทราบวิ
ร ธีการเขาใชระบบ เมืมื่อเขาสูระบบบแลวจะปรากกฏหนาจอ
ร
ระบบในส
วนที
น ่เปนความรูรูประเภท Taccit Knowleddge โดยความรูดังกลาวไดดจากการสัมภาษณ
ภ จั บ
ค จากผูเชี่ยวชาญงานนนิติกรคดีแพง ผานการวิเคราะห/สังเคราาะหขอมูลโดยวิธีการทางวิวิศวกรรม
ความรู
C
Common
KAADS นําไปอออกแบบแผนภภาพความรู Knowledge
K
M นําขึ้นสูรระบบแสดงภารกิจงาน
Map
นิติกรคดีแพง ประกอบไปปดวยแบบจําลองความรู
ล
ภารกิ
า จ (Tasks Knowledgee) แบบจําลอองความรู
วิธีคิด (Inferrence Knowwledge) แบบบจํานองความมรูหลักการเฉพาะปญหา (DDomain Knnowledge)
ที่เปนกระบวนนการทํางานดดานงานคดีของนิ
อ ติกรคดีแพง แสดงใหเห็
เ นถึงขั้นตอนการทํางาน หลักการ
สํสาคัญในการทํางาน และอีอีกสวนเปนความรู
ค ประเภภท Explicit Knowledge หรือความมรูที่อยูใน
เอกสารหรือแผนภาพต
แ
าง ๆ ซึ่งในระบบไดมีการรววบรวมเอกสาารตาง ๆ ไวใน Feature Document
D
M
Management
System ชื่อเอกสารวิชาการ ซึ่งปรระกอบดวย กฎหมายและ
ก
ระเบียบ แบบบฟอรมที่
เกี่ยวของ คําพิพากษาศาลฎีฎีกา ฯลฯ ที่จะเป
ะ นองคความรูเสริมในการปฏิบัติงานคดีของนิติกรคดี
ร แพง
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4.2.3 การเสนอแผนกิจกรรม
เปนการนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู พรอมทําความเขาใจกับบุคลากร
ในองคกร โดยไดนําเสนอแผนกิจกรรมตอ KM Team นิติกรคดีแพง ซึ่งแผนกิจกรรมจะตองมีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศนดานการจัดการความรูที่ผูบริหารไดมอบให
4.3 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล
จากการเขาสาธิตระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรแพงและนําเสนอแผนการ
จัดกิจกรรมการจัดการความรูตอ KM Team นิติกรแพงแลว สามารถสรุปผลการวิเคราะหและ
ประเมินคาขอมูลไดดังนี้คือ
KM Team มีความเห็นรวมกันวา ระบบมีความเหมาะสม สามารถเขาใชงานไดจริง มีความ
ครอบคลุมดานความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี แตวิธีการเขาใชระบบมีหลาย
ขั้นตอน ทําใหเขาถึงไดคอนขางยากหากผูใชไมมีความรูเรื่องการใชงานคอมพิวเตอร ซึ่งตรงจุดนี้
ผูคนควาไดรับทราบและจะนํามาพิจารณาปรับปรุงระบบใหสามารถเขาถึงไดงายยิ่งขึ้น และจะลด
ขั้นตอนการเขาสูระบบในหนาที่ไมจําเปนลง ทั้งนี้เพื่อลดความซับซอนของขั้นตอนในการเขาใช
นอกจากนี้ KM Team ยังมีขอเสนอแนะในอนาคตตองการใหระบบสามารถติดตอกับ
หนวยงานที่ตองประสานงานดวยไดทันที ในเรื่องของการประสานงานการจัดสงเอกสารราชการ
หรือขอมูลเกี่ยวกับสํานวนคดีตาง ๆ ใหมีลักษณะคลายกับตูจดหมายที่สามารถรับ-สงเอกสารไดใน
รูปแบบไฟลเอกสาร และมีการบันทึกการสงเพื่อเปนหลักฐานประกอบคดีได
ในเรื่องของแผนการจัดกิจกรรม คณะ KM Team มีความเห็นชอบรวมกันแลววาแผนการ
จัดกิจกรรมดี มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดในการที่จะบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนของ
ผูบริหารมาก เพราะแตละกิจกรรมลวนเปนการเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงมีการพัฒนา
ความรูในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น แตมีขอเสนอแนะในสวนของกิจกรรมการนิเทศ คือ ตองการ
ใหมีการจัดตอเนื่องเปนประจําทุกป ไมควรใหจัดเพียงปแรก และควรจัดเปนประจําเมื่อมีนิติกรเขา
มาปฏิบัติงานใหม หรือเมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงหนาระบบ เพื่อเปนการ Update ขอมูลในระบบและ
สามารถเรี ย นรู ร ะบบได อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดเวลา ส ว นกิ จ กรรมอื่ น นอกจากนี้ เ ห็ น ว า ดี มี ค วาม
เหมาะสม
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4.4 สิ่งที่คนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ
ปจจุบันระบบการจัดการความรูถูกนํามาใชอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนลวนใหความสนใจกับการพัฒนาองคกรควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรในองคกร
โดยนํา ระบบการจั ด การความรูเ ขา มาประยุก ต ใ ช เ พื่อ แก ไขป ญหาที่ เ กิด ขึ้น จากการทํา งานของ
บุคลากร ทั้งระบบการจัดการความรูยังเปนระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถตอยอดความรูไปได
ตลอดเวลา
สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการนําระบบการจัดการความรูเขามาเพื่อจัดการกับปญหาที่
เกิดขึ้นจากการทํางานของบุคลากร เมื่อประมาณป พ.ศ.2552 ซึ่งถือวาเปนเรื่องใหมที่บุคลากรยังไมมี
ความรูความเขาใจ การจัดการความรูคืออะไร ทําไมตองจัดการความรู และจัดความรูแลวจะไดอะไร
เหลานี้คือปญหาที่ถูกถามจากบุคลากรในหนวยงาน สวนใหญมองวาเปนการจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบใหม และการนําระบบการจัดการความรูมาใชนี้เปนการเพิ่มภาระใหแกบุคลากรที่มี
งานประจํามากอยูแลว ภายหลังจากการสาธิตระบบและอธิบายถึงประโยชนที่จะไดรับจากระบบการ
จัดการความรูทําใหผูเชี่ยวชาญและผูใชงานระบบ มีความเขาใจและใหความสนใจเรื่องการจัดการ
ความรูมากยิ่งขึ้น และเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการดําเนินสรางและจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมการจัดการความรูที่ไดเสนอไป
กลุม CoP และ KM Team ของนิติกรคดีแพง นับเปนกลุมที่มีความเขมแข็ง มีความ
กระตื อ รื อ ร น ยอมรั บ ในการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการนํ า ระบบการจั ด การความรู เ ข า มา
ประยุกตใชในการทํางาน ซึ่งความแตกตางของบุคคลไมวาจะเปนเรื่อง เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่
ในการทํางานมิไดเปนปจจัยที่จะทําให KM Team นิติกรคดีแพงมีผลตอบรับการจัดการความรูที่
แตกต า งกั น ตรงกั น ข า มความแตกต า งของบุ ค คลกลั บ ยิ่ ง ทํ า ให เ กิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า ง
ผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงดวยกัน เนื่องจากมีการหมุนเปลี่ยนเวียนถายทอดความรูระหวางกันไดดี
มาก มีการยอมรับและใหความสนใจตลอดเวลาการนําเสนอระบบและแผนกิจกรรม มีเพียงปญหา
เรื่องปริมาณงานที่คอนขางมาก ทําใหการนัดหมายทําไดยากที่จะเขารวมประชุมพรอมกันทุกคน
ซึ่งผูคนควาก็ไดพยายามนัดหมายลวงหนาและทําหนังสือขออนุญาตจากผูบริหารในการประชุม
แตละครั้งตลอดชวงการศึกษาคนครั้งนี้

118
4.5 แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ
ระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนานิติกรคดแพงเปนเครื่องมือการจัดการความรูโดยมีภารกิจ
สําคัญ (Critical Task) คือ ภารกิจดานการตรวจสํานวนคดีเบื้องตน กระบวนการสรางระบบเปนไป
ตามมาตรฐาน ISO 12207/15504 โดยการใชวิธีทางวิศวกรรมความรู Common KADS ในการ
วิเคราะหขอมูล
เนื่องจากลักษณะงานที่นิติกรคดีแพงตองรับผิดชอบมีหลายหนาที่ โดยแบงประเภทงานออก
ไดเปน 2 ประเภทใหญที่ถือเปนงานหลักตองรับผิดชอบคือ งานคดี และงานประสานงาน ซึ่งในสวน
ของงานคดีนั้นก็ยังแยกยอยออกไปอีก ไดแก งานการตรวจสอบสํานวนคดีเบื้องตน กระบวนงาน
ชั้นพิจารณาของศาล งานขั้นการบังคับคดี และงานการหักลางทะเบียนเงินยืม ทุกขั้นตอนถือวา
มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น ต อ งจั ด การความรู ทั้ ง ความรู ที่ เ ป น ความรู ฝ ง ลึ ก อยู ใ นตั ว คน (Tacit
Knowledge) ซึ่งเกิดจากประสบการณจริงในการปฏิบัติงานและความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)
คดี แ พ ง มี ค วามหลากหลายในประเภทของคดี ทํ าใหต อ งหมั่น ศึ ก ษาหาความรู เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับหลักกฎหมายอื่น ๆ ที่สําคัญประกอบกันอยูเสมอ
ดังนั้น ระบบการจัดการความรูจึงจําเปนตองมีการพัฒนาตอไปใหครบทุกประเภทของงานที่นิติกร
คดีแพงตองรับผิดชอบ และลงลึกไปในแตละขั้นตอนของแตละประเภทงาน โดยเริ่มจากภารกิจงาน
การตรวจสอบสํานวนคดีเบื้องตนเปนอันดับแรกในการสรางระบบการจัดการความรู การนําระบบ
การจัดการความรูมาใชแกปญหาเรื่องการขาดความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานของนิติกร
คดีแพง ควรพัฒนาใหครอบคลุมทั่วถึง มีองคความรูใหมอันเปนประโยชนสนับสนุนการทํางานของ
นิติกร โดยในอนาคตตองการพัฒนาใหเปนระบบการจัดการความรูแบบอัจฉริยะ คือ สามารถที่จะ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่สําคัญ เชน หนวยงานศาล ระบบการจัดการความรูตองมี
บริการในสวนของการนําสงเอกสารสําคัญในคดีตอศาล โดยที่ไมตองเดินทางไปยังศาลพรอมกัน
สามารถตรวจสอบการมีคําสั่ง/คําพิพากษาของศาลผานระบบไดทันที ซึ่งจะตองเปนการพัฒนาตอ
ยอดความรูโดยขอความรวมมือกับองคกรศาลในการจัดทําระบบการจัดการความรูอัจฉริยะนี้ดวย
เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของพิพัฒน พึ่งพาพงศ ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช
ประโยชนและความพึงพอใจตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของนิติกร สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรม
การใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของ
นิติกร จากผลการศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นวา หนึ่งในปญหาสําคัญที่นิติกร สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาประสบ ก็คือ ปญหาในดานการขาดความรูการใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนเรื่องที่
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เกี่ยวกับการนําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเขามาใชเพื่อสนับสนุนการทํางานของนิติกร แตเกิด
ปญหาการขาดความรูและทักษะในการใชระบบเทคโนโลยี ทําใหระบบไมสามารถที่จะตอบสนอง
และสนับสนุนการทํางานของนิติกรไดเต็มที่ตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยแนวทางการแกไข
เสนอใหตองมีการจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูในการใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งผูคนควาเห็นวามีความสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นกับงานนิติกรคดีแพง
ที่ผูคนควาทําการศึกษาอยูคือ ปญหาการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง
สํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งปญหาดานการขาดความรูในการใชระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศนั้น
ก็เปนสภาวการณที่เกิดขึ้นกับนิติกรคดีแพงเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตามแมผูศึกษาจะไดเสนอแนวทางแกปญหา โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรูดานการใชงานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไวแลว อยางไรก็ตามผูคนควาเห็นวาทางแกไข
ที่ยั่งยืนควรมีการจัดสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) ควบคูกับการ
นําทฤษฎีการจัดการความรูมาใชเพื่อจัดการกับปญหาการขาดความรูของนิติกรไดอยางถูกตอง ตรง
ประเด็นมากที่สุด ก็นาจะเปนแนวทางที่สามารถแกปญหาการขาดความรูของนิติกรดังกลาวขางตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

