
 
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 
4.1 นําเร่ือง 
 
 การสรางระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง (Knowledge Management 
System for developing Civil Suit Lawyer) ผูคนควาไดทําการศึกษาโดยดําเนินการตามข้ันตอน 
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
ทราบลักษณะงานท่ีนิติกรคดีแพงตองรับผิดชอบ บทบาท อํานาจ หนาท่ีของนิติกรท่ีมีตอพนักงาน
อัยการ สํานักงานคดีแพง และสํานักงานอัยการสูงสุด (องคกร) ข้ันตอนและวิธีการในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวยอะไรบาง การศึกษาดังกลาวเพื่อตองการไดฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงานในตําแหนง
นิติกร เพื่อนําไปประกอบการจัดทําวาระการสัมภาษณ (Agenda) ผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงาน
คดีแพง) และผูเช่ียวชาญ (Expert)  
 1.2 การสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีแพง (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง) 
 ผูบริหารสํานักงานคดีแพงในปจจุบันคือ ทานสมศักดิ์ สันทนาคณิต อธิบดีอัยการ สํานักงาน
คดีแพง ผูคนควาไดทําหนังสือขออนุญาตเขาทําการศึกษาและจับความรู ณ สํานักงานคดีแพง อาคาร
รัชดาภิเษก สํานักงานอัยการสูงสุด เสนอตออธิบดีฯ และเขาทําการสัมภาษณในวันท่ี 23 มิถุนายน 
2554 โดยมีวัตถุประสงคในการเขาสัมภาษณ เพื่อแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคและความเปนมาของ
โครงการจัดการความรู เพื่อไดขอบเขตของความรูนําไปกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานนิติกร 
คดีแพงวา งานในอํานาจหนาท่ีของนิติกรคดีแพงแตละงานมีหลักการที่สําคัญอยางไร ปญหาในการ
ปฏิบัติงานคืออะไร มีวิธีการ และแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร ตองการใหผูบริหารกําหนดตัว
ผูเช่ียวชาญ มอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรูของงานนิติกร
คดีแพง สํานักงานคดีแพง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน แผนแมบทการจัดการความรูของสํานักงาน
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อัยการสูงสุด กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารพิจารณาประเภทผูใชงาน
ระบบที่ควรมีในระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง เพื่อนําไปสรางเปนระบบการจัดการ
ความรู มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  1.2.1 จัดทําหนังสือเพ่ือขออนุญาตเขาทําการศึกษาและสัมภาษณจับความรู 
  1.2.2 ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda) 
  1.2.3 สัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ 
  1.2.4 นําเทปสัมภาษณท่ีไดมาถอดขอความ เรียบเรียงเปนบทสัมภาษณ (Script) 
  1.2.5 ทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ (Script) จะไดบทวิเคราะหการสัมภาษณ 
(Transcript) ท้ังนี้เพื่อหาขอบเขตของความรู ฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงานของนิติกรคดีแพง 
ผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดีแพง ภารกิจสําคัญ (Critical Task) นโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ดานการจัดการความรูของงานนิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 ข้ันตอนการสัมภาษณผูบริหาร 
 

 
 

ทําหนังสือขออนุญาตเขาสัมภาษณ 

สัมภาษณผูบริหาร 

ออกแบบวาระการสัมภาษณ 

ถอดขอความเรียบเรียงบทสัมภาษณ 

วิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร 
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ผลการสัมภาษณผูบริหาร 
ขอบเขตความรู 

 ผูบริหารตองการใหรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของนิติกรคดีแพงโดยให 
ลงลึกไปในรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีทํา ไมวาจะเปนเร่ืองงานคดี หรืองานดานอ่ืน ๆ นิติกรคดีแพง
ตองเปนผูรอบรูงานทุกดานของสํานักงานคดีแพง และใหมีการรวบรวมกฎหมาย แนวคําพิพากษา
ฎีกา และตัวอยางคดี (Case Study) ตาง ๆ ท่ีสําคัญ เพ่ือใชเปนฐานขอมูลสําหรับการคนควาโดย
ตองการใหจัดทําเปนคูมือไวใหศึกษา ในสวนของงานนิติกรคดีแพงตองการใหเนนรายละเอียด 
ไปท่ีข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการใหไดมากท่ีสุด โดยภารกิจ
สําคัญคือ งานคดี เพราะจะมีผลกระทบถึงพนักงานอัยการดวย  

การกําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 
 หลักเกณฑในการกําหนดตัวผูเช่ียวชาญ จะตองเปนผูมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญอันเกิด
จากประสบการณในการทํางานนิติกรคดีแพงมาเปนระยะเวลานานกอใหเกิดทักษะ ความรู ความ
เขาใจในการทํางานดานคดีแพงอยางชัดแจง สามารถถายทอดความรูใหกับผูอ่ืนได มีแนวทางในการ
แกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ และตองเปนผูใฝรูอยูเสมอ ผูบริหารไดกําหนดตัวผูเช่ียวชาญงาน 
นิติกรคดีแพง ใหจํานวน 4 ทาน ไดแก 
 1. นางสาวอุทัยรัตน คลายแกว  นิติกรชํานาญการ   สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 
 2. นายสฤษฎ์ิ จันทะราช   นิติกรชํานาญการ   สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 5 
 3. วาท่ี ร.ต.หญิงยิ่งพันธุ ถาวรแกว  นิติกรชํานาญการ   สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 6 
 4. นางภัคภิญญา มหารัตนสกุล  นิติกรชํานาญการ   สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 6 
 ตอมาท่ีประชุมคณะ KM Team มีความเห็นรวมกันเห็นสมควรแตงต้ังผูเช่ียวชาญเพิ่มเติมอีก 
2 ทาน โดยพิจารณาแลววาเปนผูท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง สมควร
ไดรับแตงต้ังใหเปนผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดีแพงเพิ่มเติม ไดแก 
 1. นางสาวศันศนีย  ศรีปน  นิติกรชํานาญการ   สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 4 
 2. นางปานจิตร ญาณจรูญ   นิติกรชํานาญการ   สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 7 

ผูใชงานระบบ 
 1. ผูบริหาร  
 2. ผูเช่ียวชาญ 
 3. พนักงานอัยการ สํานักงานคดีแพง 
 4. นิติกรคดีแพง 
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ปญหาวิกฤติ (Critical Problem) ท่ีสมควรแกไข 
 ปญหาวิกฤติท่ีสมควรไดรับการแกไขกอนเปนอันดับแรก คือ ปญหาดานการขาดความรู 
ในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง เนื่องจากลักษณะงานของนิติกรคดีแพงมีความ
ซับซอน มีข้ันตอนการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน ปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญและผูบริหารตองการให
จัดการเรงดวน ก็คือ ในสวนของการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการในดาน
งานคดีซ่ึงแยกเปนภารกิจงานยอยอีกหลายประเภท ดังนั้น จากการประชุม KM Team ไดกําหนด
ภารกิจสําคัญท่ีตองรีบจัดการกอนเปนอันดับแรก เพราะเปนงานท่ีมีผลกระทบตอการทํางานของ 
นิติกรมากท่ีสุด หากเกิดความผิดพลาดจะทําใหเกิดผลเสียอยางรายแรง ไดแก งานตรวจสอบสํานวน
คดีเบ้ืองตน ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ การตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบ้ืองตน และการตรวจสอบ
สํานวนคดีวาตางเบ้ืองตน  

การแบงประเภทผูใชงาน 
 1. ผูบริหาร (Manager)  
 ไดแก อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย สํานักงานคดีแพง 
 2. ผูเช่ียวชาญ (Expert) 
 ไดแก ผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดีแพง (ผูมีความรู ความเขาใจ และมีความเช่ียวชาญอันเกิดจาก
ประสบการณในการปฏิบัติงานคดีแพงมาเปนระยะเวลานาน เปนผูใฝศึกษาหาความรู และสามารถ
ถายทอดความรู ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางแกไขปญหาใหกับนิติกรผูปฏิบัติงานคดีแพงได 
อยางมีประสิทธิภาพ) 
 3. ผูใชงานท่ัวไป (User) 
 ไดแก นิติกรผูท่ีเขาใชงานระบบท่ัวไป หรือผูท่ีเร่ิมปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรคดีแพงใหม 
หรืออาจเปนพนักงานอัยการ เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ 

ความรูที่ผูใชงานจําเปนตองใช 
 1. ผูบริหาร (Manager)  
 ไดแก ความรูเกี่ยวกับลักษณะงานของนิติกรคดีแพง หลักการสําคัญ กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง 
เพื่อนํามาใชในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน หรือใชอํานาจส่ังการ บังคับบัญชาตาง ๆ 
 2. ผูเช่ียวชาญ (Expert) 
 ไดแก ความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง เทคนิคสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน ความรูท่ีใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานคดีแพงของนิติกร 
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 3. ผูใชงานท่ัวไป (User) 
 ไดแก ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง แผนท่ีความรูแสดงข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีสามารถเขาใจไดงาย กฎหมาย ระเบียบ คําส่ังตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชประโยชน
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตัวอยางคดี (Case Study) ตาง ๆ ท่ีจะนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของนิติกรคดีแพง และความรูอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญในการปฏิบัติงาน 

นโยบายหรือวิสัยทัศนของสํานักงานคดีแพง/นิติกรคดีแพงดานการจัดการความรู 
 สํานักงานคดีแพงจะเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนแหลงรวมองคความรูดานกฎหมายแพง
ทุกประเภท เพื่อสนองตอบภารกิจดานการรักษาผลประโยชนของรัฐ 
 นิติกรคดีแพงตองเปนผูรอบรูในงานทุกดานของสํานักงานคดีแพง เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานอัยการสํานักงานคดีแพงในการรักษาผลประโยชนของรัฐ 
 1.3 การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
 เม่ือทําการสัมภาษณผูบริหารแลว ข้ันตอนถัดไป คือ การสัมภาษณจับความรูจากผูเช่ียวชาญ 
ผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดีแพงประกอบดวยบุคลากร จํานวน 6 ทาน ดังตอไปนี้ 
 1. นางสาวอุทัยรัตน คลายแกว   
 2. นายสฤษฎ์ิ จันทะราช   
 3. วาท่ี ร.ต.หญิงยิ่งพันธุ ถาวรแกว  
 4. นางภัคภิญญา มหารัตนสกุล  
 5. นางสาวศันศนีย  ศรีปน   
 6. นางปานจิตร ญาณจรูญ   
 การสัมภาษณเพื่อทําการจับความรูนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อไดขอมูลท่ีมาจากประสบการณ 
ในการทํางาน อันเปนความรูท่ีฝงลึกอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) แนวคิด หลักการท่ีสําคัญ 
เทคนิคพิเศษในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเนื่องจากมีผูเช่ียวชาญหลายทานจึงตอง
ทําการสัมภาษณจับความรูในรูปแบบของการประชุมโตะกลม ใหผูเช่ียวชาญแตละทานรวมกัน
ระดมสมอง แสดงหลักการในการคิดของแตละทานออกมา แลวรวมกันวิเคราะห/สังเคราะหจนได
ขอสรุปท่ีเปนหลักการเดียวกัน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ียากมากในการจับประเด็นความรูของผูเช่ียวชาญแตละ
ทานเพ่ือใหไดขอมูลนําไปออกแบบ Knowledge Map ตอไป ข้ันตอนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
(ปรากฏตามรูปท่ี 4.2) มีดังตอไปนี้ 
 1. ทําหนังสือเพ่ือขอเขาสัมภาษณจับความรูจากผูเช่ียวชาญ 
 2. ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda) 
 3. กําหนดวันนัดสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญ 
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 4. สัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อจับหลักการสําคัญ 
 5. นําเทปสัมภาษณท่ีไดถอดขอความ เรียบเรียงบทสัมภาษณ (Script) 
 6. วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากบทสัมภาษณ โดยใชวิธีการจับประเด็น/วิเคราะหคํา
สําคัญ (Keyword Annotation) และวิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ตามมาตรฐาน 
Common KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) จากบทสัมภาษณจนได 
บทวิเคราะหความรู (Transcript) ท่ีพรอมนําไปสังเคราะห (Modeling) เพ่ือสรางแบบจําลองความรู 
(Knowledge Map) ตอไป 
 7. นําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความรู (Validation) กับผูเช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง ครบถวน ถามีขอผิดพลาดตองนํากลับมาแกไข เรียบเรียงให
ถูกตอง และนํากลับไปสอบทานกับผูเช่ียวชาญอีกคร้ังจนกวาจะไดบทวิเคราะหท่ีถูกตอง ครบถวน
สําหรับการนําไปออกแบบ Knowledge Map  
 8. นําบทวิเคราะหท่ีผานการสอบทานและถูกตองครบถวนแลว ไปวิเคราะหเพื่อออกแบบ 
แบบจําลองความรู หรือแผนท่ีความรู (Knowledge Map) ตามมาตรฐาน Common KADS จากน้ัน
นําเขาสูระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง (K97) แสดงดังรูปท่ี 4.3-4.32  
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รูปท่ี 4.2 ข้ันตอนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 

 

ทําหนังสือขออนุญาตเขาสัมภาษณ 

กําหนดวนันัดสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

ออกแบบวาระการสัมภาษณ 

สัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

ถอดขอความเรียบเรียงบทสัมภาษณ 

ออกแบบ Knowledge Map 

นําเขาระบบ KMS 

ถูกตอง วิเคราะห/สังเคราะหบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  ไมถูกตอง 
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แบบจําลองความรู (Knowledge Map) การงานนติิกรคดีแพง 
 
 เพื่อใหนิติกรสามารถปฏิบัติงานในฐานะผูชวยเหลืองานของพนักงานอัยการไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สํานักงานอัยการสูงสุดจึงจัดทําแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ของนิติกร เปนไปตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ดวนมาก ท่ี อส 0001/ว 37 ลงวันท่ี 27 เมษายน 
2537 เร่ือง แนวทางในการปฏิบัติราชการของนิติกร โดยกําหนดลักษณะงานท่ีพนักงานอัยการ
สามารถมอบหมายใหนิติกรปฏิบัติโดยพนักงานอัยการมีหนาท่ีสอนแนะงานแกนิติกรดวย ดังน้ี 
  1. งานคดี 
      1.1 การตรวจสอบสํานวนเบื้องตน เชน ตรวจสอบเขตอํานาจ ระยะเวลาและอายุ
ความ ความถูกตองครบถวนของเอกสาร รวมท้ังการปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ วาถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวของหรือไม 
      1.2 ชวยเตรียมและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยการประสานงานกับตัวความ 
พนักงานสอบสวน หรือพยานบุคคล รวมท้ังชวยบันทึกถอยคําพยานถามคําซักถามของพนักงาน
อัยการ 
      1.3 จัดทําบัญชีเอกสารและบัญชีการเบิกจายเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ในคดี  
    1.4 ชวยรางคําฟอง คําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา คําใหการ คําแกอุทธรณ คําแกฎีกาในคดีท่ีไม
ยุงยากชวยรางคํารอง คําขอ คําแถลง บัญชีระบุพยาน และหนังสือโตตอบในคดี รวมท้ังการแจงผล
เกี่ยวกับคดี 
      1.5 ยื่นคําคูความและเอกสารตาง ๆ ตอศาล และฟงคําส่ังศาลเพื่อรายงาน
พนักงานอัยการ 
      1.6 ชวยเหลือพนักงานอัยการในช้ันการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล เชน 
ชวยบันทึกคําเบิกความพยาน ชวยรางรายงานการคดี คัดถอยคําสํานวนและคําพิพากษา เปนตน 
      1.7 ตรวจสอบบุคคล และเอกสารในการประกันตัวผูตองหา 
  2. งานท่ีปรึกษากฎหมาย (เชน การตอบขอหารือ ตรวจรางสัญญา กรรมการคณะ
ตาง ๆ) 
      2.1 จัดเตรียมและคนควากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
รวมท้ังความเห็นทางวิชาการ เสนอพนักงานอัยการ 
      2.2 ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังชวยบันทึกถอยคํา 
      2.3 รางหนังสือโตตอบตาง ๆ 
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  3. งานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (เชน การใหคํา 
ปรึกษา ประนอมขอพิพาทและเผยแพรความรูทางกฎหมาย) 
          3.1 ชวยสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน ประสานงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ และให
คําปรึกษาหรือไกลเกล่ียในเร่ืองท่ีไมยุงยาก 
          3.2 รางแผนงาน และรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
          3.3 เตรียมการ ประสานงาน และชวยดําเนินการฝกอบรมและเผยแพรความรูทาง
กฎหมาย 
          3.4 รางหนังสือโตตอบตาง ๆ 
 
งานนิติกรคดแีพง (T97) ประกอบดวยภารกจิหลักท่ีสําคัญ แบงออกไดเปน 2 ภารกิจหลัก คือ 
 1. งานคด ี(T971) 
 2. งานประสานงาน (T972) 
 

 
รูปท่ี 4.3   Knowledge Map ลักษณะงานนติิกรคดีแพง (T97) 

 
 1. งานคดี (T971)  
     ประกอบดวยภารกจิยอย 4 ภารกิจ (ปรากฏตามรูปท่ี 4.4) ไดแก 
     1) ภารกจิการตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตน (T9711) 
     2) ภารกจิการดําเนินการช้ันศาล (T9712) 
     3) ภารกจิการดําเนินการช้ันบังคับคด ี(T9713) 
     4) ภารกจิการดําเนินการหักลางทะเบียนเงินยืม (T9714) 
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รูปท่ี 4.4  Knowledge Map ภารกิจงานคดี (T971) 

 
 2. งานประสานงาน (T972)  
     ประกอบดวยภารกจิยอย 2 ภารกิจ (ปรากฏตามรูปท่ี 4.5) ไดแก 
     1) ภารกจิงานประสานงานหนวยงานภายใน (T9721) 
     2) ภารกจิงานประสานงานหนวยงานภายนอก (T9722) 
 

 

 

รูปท่ี 4.5 Knowledge Map ภารกิจงานประสานงาน (T972) 
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งานวิกฤติ (Critical Task) งานนิติกรคดแีพง  

 ไดแก ภารกิจงานการตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตน (T9711) ซ่ึงเปนหนึ่งในภารกิจยอยของ
ภารกิจหลักดานงานคดี โดยแบงภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตนออกเปน 2 ภารกิจ (ปรากฏ
ตามรูปท่ี 4.6) ไดแก 
 1) การตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบ้ืองตน (T97111) 
 2) การตรวจสอบสํานวนคดีวาตางเบ้ืองตน (T97112) 
 

 
รูปท่ี 4.6 Knowledge Map ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตน (T9711) 

 
 จากการจับความรูงานวิกฤติ (Critical Task) การตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตนจาก
ผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดีแพง ทําใหสามารถสราง Knowledge Map การตรวจสอบสํานวนคดีแกตาง
เบ้ืองตน (T97111) ไดดังรูปท่ี 4.7 และการตรวจสอบสํานวนคดีวาตางเบ้ืองตน (T97112) รูปท่ี 4.17 
ดังนี้ 
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รูปท่ี 4.7 Knowledge Map ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบ้ืองตน (T97111) 
 
 ในภารกิจงานการตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบ้ืองตน (T97111) สามารถอธิบายราย 
ละเอียดแผนภาพความรูไดดังนี้ 
 

INPUT 
 
1. รายละเอียด ขอเท็จจริงคดี (II971111)  
 

 
รูปท่ี 4.8 Inference-Input รายละเอียด ขอเท็จจริงคด ี

 
ไดแก การสรุปรายละเอียดและขอเท็จจริงคดีเบ้ืองตนของสํานวนคดีโดยจะปรากฏใน

หนังสือนําสงสํานวนท่ีหนวยงานตัวความสงมา  

PROCESS 

OUTPUT TASK 

INPUT 
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2. สถานะตัวความ (II971112) 
 

 
 

รูปท่ี 4.9 Inference-Input สถานะตัวความ 
 

 การพิจารณาวาหนวยงานตัวความท่ีนําสงสํานวนมาใหพิจารณาแกตางคดีใหนั้น อยูใน
อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือไม เปนหนวยงานท่ีสามารถขอใหพนักงานอัยการดําเนินคดี
แพงใหไดหรือไม  
 
3. วันครบกําหนดการรับหมาย (II971113) 
 

 
รูปท่ี 4.10 Inference-Input วันครบกําหนดการรับหมาย 

 
 ในการพิจารณาตรวจสอบสวนคดีแกตางนั้น ตองตรวจสอบหมายเรียกท่ีสงมาในสํานวนคดี
วาจําเลยไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟองในวัน เดือน ปใด เพื่อใหทราบถึงวันครบกําหนดท่ีจะตอง
ทําคําใหการ โดยตรวจสอบวันครบกําหนดการรับหมายซ่ึงมีวิธีการรับหมายเรียก 3 วิธี (คูมือการ
ดําเนินคดีแพงการเตรียมคดีในช้ันพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552) 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 มาตรา 193 บัญญัติวา “ในกรณีดังตอไปนี้ ฝายลูกหนี้จะถือเอาประโยชนแหงเง่ือนเวลา
เร่ิมตนหรือเง่ือนเวลาส้ินสุดมิได 
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  (1) ลูกหนี้ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
 (2) ลูกหนี้ไมใหประกันในเม่ือจําตองให 
 (3) ลูกหนี้ไดทําลาย หรือทําใหลดนอยถอยลงซ่ึงประกันอันไดใหไว 
 (4) ลูกหนี้นําทรัพยสินของบุคคลอ่ืนมาใหเปนประกันโดยเจาของทรัพยสินนั้นมิไดยินยอม
ดวย” 

 มาตรา 193/3 บัญญัติวา “ถากําหนดระยะเวลาเปนหนวยเวลาท่ีส้ันกวาวันใหเร่ิมตนนับใน
ขณะท่ีเร่ิมการนั้น ถากําหนดระยะเวลาเปนวัน สัปดาห เดือนหรือป มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลา
นั้นรวมเขาดวยกัน เวนแตจะเร่ิมการในวันนั้นเองต้ังแตเวลาท่ีถือไดวาเปนเวลาเร่ิมตนทําการงานกัน
ตามประเพณี 

 มาตรา 193/5 บัญญัติวา “ถากําหนดระยะเวลาเปนสัปดาห เดือนหรือป ใหคํานวณตามป
ปฏิทิน ถาระยะเวลามิไดกําหนดนับแตวันตนแหงสัปดาห วันตนแหงเดือนหรือป ระยะเวลายอม
ส้ินสุดลงในวันกอนหนาจะถึงวันแหงสัปดาห เดือนหรือปสุดทายอันเปนวันตรงกับวันเร่ิมระยะเวลา
นั้น ถาในระยะเวลานับเปนเดือนหรือปนั้นไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวันสุดทายแหง
เดือนนั้นเปนวันส้ินสุดระยะเวลา” 

 มาตรา 193/7 บัญญัติวา “ถามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิไดมีการกําหนดวันเร่ิมตน
แหงระยะเวลาที่ขยายออกไป ใหนับวันท่ีตอจากวันสุดทายของระยะเวลาเดิมเปนวันเร่ิมตน” 

 มาตรา 193/8 บัญญัติ “ถาวันสุดทายของระยะเวลาเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปน
ทางการหรือตามประเพณี ใหนับวันท่ีเร่ิมทําการใหมตอจากวันท่ีหยุดทําการนั้นเปนวันสุดทายของ
ระยะเวลา” 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
 มาตรา 73 ทวิ บัญญัติวา “คําคูความหรือเอกสารที่เจาพนักงานศาลเปนผูสงไมวาการสงนั้น
จะเปนหนาท่ีของศาลจัดการสงเองหรือคูความมีหนาท่ีจัดการนําสงก็ตาม ศาลอาจส่ังใหสงโดยาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหคูความฝายท่ีมีหนาท่ีนําสงเปนผูเสียคาธรรมเนียมไปรษณียากร 
กรณีเชนนี้ ใหถือเสมือนวาคําคูความหรือเอกสารท่ีสงโดยเจาพนักงานไปรษณีย มีผลเสมือนเจา
พนักงานศาลเปนผูสง และใหนําบทบัญญัติมาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 77 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา 77 บัญญัติวา “การสงคําคูความหรือเอกสารอ่ืนใดโดยเจาพนักงานศาลไปยังท่ีอ่ืน
นอกจากภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของคูความหรือของบุคคลซ่ึงระบุไวในคําคูความ หรือ
เอกสารนั้น ใหถือวาเปนการถูกตองตามกฎหมาย เม่ือ 
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 (1) คูความหรือบุคคลนั้นยอมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นไว หรือ 
 (2) การสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไดกระทําในศาล” 

 มาตรา 79 บัญญัติวา “ถาการสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไมสามารถจะทําไดดังท่ีบัญญัติไว
ในมาตรากอน ศาลอาจส่ังใหสงโดยวิธีอ่ืนแทนได กลาวคือ ปดคําคูความหรือเอกสารไวในท่ีแลเห็น
ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของคูความหรือบุคคลผูมีช่ือระบุไวในคําคูความ หรือ
เอกสารหรือมอบหมายคําคูความหรือเอกสารไวแกเจาพนักงานฝายปกครองในทองถ่ิน หรือเจา
พนักงานตํารวจ แลวปดประกาศแสดงการท่ีไดมอบหมายดังกลาวแลวนั้นไวดังกลาวมาขางตน หรือ
ลงโฆษณา หรือทําวิธีอ่ืนใดตามท่ีศาลเห็นสมควร 

การสงคําคูความหรือเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนนั้น ใหมีผลใชไดตอเม่ือกําหนเวลาสิบหาวัน
หรือระยะเวลานานกวานั้นตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนด ไดลวงพนไปแลวนับต้ังแตเวลาท่ีคําคูความ
หรือเอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายน้ันไดปดไว หรือการโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีศาล
ส่ังนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว” 
 
4. เอกสาร พยานหลักฐานประกอบคด ี(II971114) 
 

 
รูปท่ี 4.11 Inference-Input เอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี 

 
 ไดแก เอกสาร พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริงและประเด็นแหงคดีท่ีตัวความไดอาง
สงตามส่ิงท่ีสงมาดวยในหนังสือนําสง  
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PROCESS 
 
1. การพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดจีากหนังสือนาํสง (IP971111) 
 

 
รูปท่ี 4.12 Inference-Process การพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงจากหนังสือนําสง 

 
 ในการพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดีจากหนังสือนําสง ประเด็นท่ีหนึ่งตองพิจารณาวา
ตัวความสรุปขอเท็จจริงอันเปนประเด็นสําคัญแหงคดีถูกตอง ครบถวนหรือไม ประเด็นท่ีสองตอง
พิจารณาวาตัวความแจงความประสงคใหดําเนินการรับแกตางคดีใหแกใคร ตัวความระบุไวอยางไร
ใหรับแกตางใหเฉพาะบุคคลท่ีตัวความแสดงความประสงคเทานั้น ประเด็นท่ีสามหนังสือนําสงตอง
แจงวันครบกําหนดยื่นคําใหการใหทราบในเบ้ืองตน เพื่อจะไดทราบกําหนดระยะเวลาในการทํา
คําใหการในคดีท่ีสงมาใหพนักงานอัยการดําเนินการ 
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2. การตรวจสอบสถานะตัวความ (IP971112) 
 

 

รูปท่ี 4.13 Inference-Process การตรวจสอบสถานะตัวความ 
 

 การตรวจสอบสถานะตัวความตองพิจารณาดังตอไปนี ้
 1. สวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 สวนราชการ 
ท่ีเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  

มาตรา 7 บัญญัติวา “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี ้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง 
สวนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเปนนติิบุคคล” 
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มาตรา 52 บัญญัติวา “ใหรวมทองท่ีหลาย ๆ อําเภอต้ังข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
การตั้ง ยุบ และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ” 
 1.1 ราชการสวนกลาง ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม รายช่ือของสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2) กรมประชาสัมพันธ 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
  (4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  (5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   (6) สํานักขาวกรองแหงชาติ 
  (7) สํานักงบประมาณ 
  (8) สํานักงานสภาความม่ันคงแหงประเทศไทย 
  (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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สวนราชการอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
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  (3) สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
  (4) สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
  (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) กรมพัฒนาท่ีดิน 
  (8) กรมวิชาการเกษตร 
  (9) กรมสงเสริมการเกษตร 
  (10) กรมสงเสริมสหกรณ 
  (11) สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  (12) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
  (13) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 กระทรวงคมนาคม 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
  (4) กรมการขนสงทางบก 
  (5) กรมการขนสงทางอากาศ 
  (6) กรมทางหลวง 
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  (7) กรมทางหลวงชนบท 
  (8) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมควบคุมมลพิษ 
  (4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  (5) กรมทรัพยากรธรณี 
  (6) กรมทรัพยากรน้ํา 
  (7) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
  (8) กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  (9) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
  (10) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (11) กรมปาไม 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมไปรษณียโทรเลข 
  (4) กรมอุตุนิยมวิทยา 
  (5) สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 กระทรวงพลังงาน 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
  (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) กรมท่ีดิน 
  (6) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (7) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  (8) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 กระทรวงยุติธรรม 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมคุมประพฤติ 
  (4) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
  (5) กรมบังคับคดี 
  (6) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
  (7) กรมราชทัณฑ 
  (8) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  (9) สํานักงานกิจการยุติธรรม 
  (10) สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
 สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 
  (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) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาท่ีเปน 
        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) สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
  (7) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  (8) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 
  (9) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

1.2 ราชการสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
ไดแก จังหวัดท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล 

1.3 ราชการสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
มาตรา 70 คือ องคการบริการสวนจังหวัด เทศบาล และราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนด (สุขาภิบาลไดยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล 
พ.ศ.2542)  

มาตรา 70 บัญญัติวา “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี ้
(1) องคการบริหารสวนจังหวัด 
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(2) เทศบาล 
(3) สุขาภิบาล 
(4) ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 

       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. สวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  (1) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  (2) สํานักงานศาลปกครอง 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช) 
  (4) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  (5) สํานักงานศาลยุติธรรม 
 4. สวนราชการท่ีเปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (2) สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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  (4) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
(กสช.) 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)  
 5. นิติบุคคลซ่ึงมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึน นิติบุคคลประเภทนี้มี
จํานวนมาก ซ่ึงจะดูไดจากพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาท่ีจัดต้ังนิติบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงอาจ
จัดแบงประเภทไดเปนรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐท่ีไมใชสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน 

 5.1 รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา 
        5.1.1 จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 
   (1) ธนาคารแหงประเทศไทย 
   (2) ธนาคารออมสิน 
   (3) การทาเรือแหงประเทศไทย 
   (4) การรถไฟแหงประเทศไทย 
   (5) องคการสะพานปลา 
   (6) ธนาคารอาคารสงเคราะห 
   (7) การไฟฟานครหลวง 
   (8) การไฟฟาสวนภูมิภาค 
   (9) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
   (10) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
   (11) องคการเภสัชกรรม 
   (12) การประปานครหลวง 
   (13) การไฟฟาฝายผลิตแหประเทศไทย 
   (14) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
   (15) การประปาสวนภูมิภาค 
   (16) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
   (17) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
   (18) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
   (19) การกีฬาแหงประเทศไทย 
   (20) ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
   (21) การเคหะแหงชาติ 
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   (22) การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
   (23) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 
   (24) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
   (25) ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
   (26) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
   (27) องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
   (28) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
   (29) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
        5.1.2 จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 
   (1) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
   (2) องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
   (3) องคการคลังสินคา 
   (4) องคการตลาด 
   (5) องคการฟอกหนัง 
   (6) องคการสวนพฤกษศาสตร 
   (7) องคการแบตเตอร่ี 
   (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) สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 
   (10) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
   (11) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
   (12) องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
   (13) สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
  5.3 หนวยงานของรัฐท่ีไมใชสวนราชการ 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) กองทุนออยและนํ้าตาลทราย 
 6.รัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 
 เปนรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลโดยการจัดตั้งข้ึนดวยการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 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) 
 

 
รูปท่ี 4.14 Inference-Process การนับระยะเวลาหมายเรียก  

 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

 มาตรา 73 ทวิ บัญญัติวา “คําคูความหรือเอกสารที่เจาพนักงานศาลเปนผูสงไมวาการสงนั้น
จะเปนหนาท่ีของศาลจัดการสงเองหรือคูความมีหนาท่ีจัดการนําสงก็ตาม ศาลอาจส่ังใหสงโดยาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหคูความฝายท่ีมีหนาท่ีนําสงเปนผูเสียคาธรรมเนียมไปรษณียากร 
กรณีเชนนี้ ใหถือเสมือนวาคําคูความหรือเอกสารที่สงโดยเจาพนักงานไปรษณีย มีผลเสมือน 
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เจาพนักงานศาลเปนผูสง และใหนําบทบัญญัติมาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 77 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา 77 บัญญัติวา “การสงคําคูความหรือเอกสารอ่ืนใดโดยเจาพนักงานศาลไปยังท่ีอ่ืน
นอกจากภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของคูความหรือของบุคคลซ่ึงระบุไวในคําคูความ หรือ
เอกสารนั้น ใหถือวาเปนการถูกตองตามกฎหมาย เม่ือ 
 (1) คูความหรือบุคคลนั้นยอมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นไว หรือ 
 (2) การสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไดกระทําในศาล” 

 มาตรา 79 บัญญัติวา “ถาการสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไมสามารถจะทําไดดังท่ีบัญญัติไว
ในมาตรากอน ศาลอาจส่ังใหสงโดยวิธีอ่ืนแทนได กลาวคือ ปดคําคูความหรือเอกสารไวในท่ีแลเห็น
ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของคูความหรือบุคคลผูมีช่ือระบุไวในคําคูความ หรือ
เอกสารหรือมอบหมายคําคูความหรือเอกสารไวแกเจาพนักงานฝายปกครองในทองถ่ิน หรือเจา
พนักงานตํารวจ แลวปดประกาศแสดงการท่ีไดมอบหมายดังกลาวแลวนั้นไวดังกลาวมาขางตน หรือ
ลงโฆษณา หรือทําวิธีอ่ืนใดตามท่ีศาลเห็นสมควร 
 การสงคําคูความหรือเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนนั้น ใหมีผลใชไดตอเม่ือกําหนเวลาสิบหาวัน
หรือระยะเวลานานกวานั้นตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนด ไดลวงพนไปแลวนับต้ังแตเวลาท่ีคําคูความ
หรือเอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายน้ันไดปดไว หรือการโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีศาล
ส่ังนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว” 
 

4. การตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี (IP971114) 
 

 
รูปท่ี 4.15 Inference-Process การตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคด ี
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 ในการตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี ตองพิจารณาดังตอไปนี้ 

 ใบแตงทนายความ คําส่ังแตงต้ัง หนังสือมอบอํานาจ 
พนักงานอัยการผูดําเนินคดีแพง มีหนาท่ีตองปฏิบัติการใหถูกตองตามบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง ซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นศาล 
จะตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเชนเดียวกับทนายความ โดยตองเปนผูมีช่ือไดรับการแตงต้ังใหเปน
ทนายความวาตางใหกับตัวความในคดีแพงเพื่อนั้นในใบแตทนายความ ใบแตงทนายตองทําเปน
หนังสือตามแบบพิมพของศาลลงลายมือช่ือตัวความและพนักงานอัยการผูไดรับแตงตั้งใหเปน
ทนายความยื่นตอศาลเพ่ือรวมไวในสํานวน 
 ผูลงนามในใบแตงทนายความตองเปนตัวความในคดีแพงนั้น กรณีท่ีตัวความเปนบุคคล
ธรรมดาหรือถูกฟองในฐานะเจาพนักงาน ผูลงนามแตงต้ังทนายความคือบุคคลน้ัน หากบุคคล
ดังกลาวถูกฟองในฐานะเจาพนักงานใหลงช่ือตัวความและตําแหนงตอจากช่ือผูดํารงตําแหนงนั้นใน
ใบแตงทนายความ สําหรับกรณีตัวความเปนนิติบุคคลผูท่ีจะลงนามแตงทนายความตองเปนผูแทน
ตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเปนเร่ือง ๆ ไป เชน ราชการ
สวนกลาง ไดแก สํานักงานนายกรัฐมนตรี ผูแทนคือ นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ซ่ึงมีฐานะ
เทียบเทากระทรวง ผูแทนคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวง กรมหรือสวนราชการท่ีมีฐานะ
เปนกรม ผูแทนคือ อธิบดีของกรมหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมนั้น ราชการสวนภูมิภาค ไดแก 
จังหวัด ผูแทนคือ ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 
ผูแทนคือ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล ผูแทนคือ นายกเทศมนตรี เปนตน ท้ังนี้ ผูแทน
ของสวนราชการน้ัน ๆ อาจมอบอํานาจใหขาราชการอ่ืนปฏิบัติราชการแทนไดตามท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือกรณีท่ีผูแทนนั้นไมอาจปฏิบัติราชการได ผูรักษาราชการแทนก็มีอํานาจตามกฎหมายลง
นามในใบแตงทนายความได (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม) สําหรับนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตาง ๆ นั้น ผูแทน
ของนิติบุคคลจะตองเปนผูท่ีกฎหมายนั้น ๆ กําหนดใหมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นได เชน 
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปนนิติบุคคล เปนตน  
 โดยสรุป ผูมีอํานาจแตงทนายความนั้น ตองเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายเทานั้น ซ่ึงตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามท่ีกฎหมายนั้น ๆ บัญญัติไวเปนสําคัญ 

 สําเนาคําฟองเอกสารทายฟอง  
 ตรวจสอบสําเนาคําฟอง และเอกสารทายฟองท่ีอางนั้นไดจัดสงมาถูกตอง ครบถวนหรือไม  
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 เอกสารประกอบคด ี
 สํานวนคดีแพงแตละประเภทจะมีเอกสารประกอบการพิจารณาคดีท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึง
ตองตรวจสอบเอกสารที่จะตองใชในคดีแตละประเภทวาตัวความไดจัดสงเอกสารสําคัญท่ีเปน
เอกสารประกอบการพิจารณาคดีมาพรอมกับสํานวนเพ่ือใหพนักงานอัยการใชประกอบการทํา
คําใหการไดถูกตอง ครบถวนหรือไม 
 
OUTPUT 
 
1. การตรวจรับสํานวนคดีแกตางถูกตอง ครบถวน (IO97111) 
 

 
รูปท่ี 4.16 Inference-Output การตรวจรับสํานวนคดีแกตางถูกตอง ครบถวน 

 
 1.1 ถูกตองตามท่ีกฎหมาย ระเบียบกําหนด 
      1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
      2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
      3) พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
      4) กฎหมายอื่น  
 1.2 ความครบถวนของเอกสารประกอบการทําคําใหการ 
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 รูปท่ี 4.17 Knowledge Map ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีวาตางเบ้ืองตน (T97112)  
 
INPUT 
 

1. รายละเอียด ขอเท็จจริงคดี (II971121)  
 

 
รูปท่ี 4.18 Inference-Input รายละเอียด ขอเท็จจริงคด ี

 

ไดแก การสรุปรายละเอียดและขอเท็จจริงคดีเบ้ืองตนของสํานวนคดีโดยจะปรากฏใน
หนังสือนําสงสํานวนท่ีหนวยงานตัวความสงมา  

PROCESS 

OUTPUT TASK 

INPUT 
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2. อํานาจหนาท่ีพนักงานอัยการในการดําเนินคดี (II971122)  

รูปท่ี 4.19 Inference-Input อํานาจหนาท่ีพนักงานอัยการในการดําเนินคดี 
 

 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
มาตรา 14 พนกังานอัยการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐ

ท่ีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวน 
การทางอนุญาโตตุลาการท้ังปวง กับมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและ
หนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

(4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองในเร่ืองการที่ไดกระทํา
ไปตามหนาท่ีก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเร่ืองการที่ไดกระทําตาม
คําส่ังของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือเจาหนาท่ี
ของรัฐซ่ึงกระทําการในหนาท่ีราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางใหก็ได 

(5) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทที่ตองดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการท่ี
หนวยงานของรัฐซ่ึงมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมีพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเปนคูกรณีและมิใชกรณีท่ีเปนขอพิพาทกับรัฐบาลหรือระหวาง
หนวยงานของรัฐดวยกันเอง เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได 

 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
ขอ 2 ใหแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 
         (6) สํานักงานคดแีพง  

 (ก) ฝายกิจการท่ัวไป 
 (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 – 9 
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ขอ 3 สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
         (6) สํานักงานคดแีพง มีอํานาจหนาท่ี 
  (ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แพงและศาลจังหวัดมีนบุรี 

  (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมายใหสวนราชการในสํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ฝายกิจการท่ัวไป มีอํานาจหนาท่ี 
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งาน

เลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงาน
เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี พัสดุ และยานพาหนะของสํานักงานคดีแพง 

2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 - 9 มีอํานาจหนาท่ี 
1) รับผิดชอบงานสํานักงานคดีแพงตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด 
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 

ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานตาง ๆ ในสวนแพงโดยอางอิงตามเขตอํานาจพิจารณาและ
พิพากษาของศาล เชน สํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินคดีแพงท้ังปวงตาม 
ท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแพงและศาลจังหวัดมีนบุรี สํานักงานคดีแพงกรุงเทพใตมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ 
การดําเนินคดีท้ังปวงท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงาน 
อัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพงกรุงเทพใต และศาลจังหวัดพระโขนง 
สํานักงานคดีแพงธนบุรี มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแพงธนบุรี และศาลจังหวัดตล่ิงชัน สํานักงานอัยการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินคดีแพงของสํานักงานอัยการจังหวัดท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษานั้น 
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3. สถานะตัวความ (II971123)  
 

 
รูปท่ี 4.20 Inference-Input สถานะตัวความ 

 
 ตัวความผูสงสํานวนตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีพนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินการวาตางแทนได พึงสังเกตวากรณีเปน กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการของรัฐท่ีเปน
นิติบุคคล อันถือวาอยูในความหมายของ “รัฐบาล” นั้น พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาท่ีท่ีจะตอง
รับวาตางแทนให สวนเทศบาล สุขาภิบาล (ปจจุบันสุขาภิบาลทั้งหมดไดรับการยกฐานะเปนเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542) นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึน
ตามพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีราษฎรที่ฟองคดีเองไมไดโดยมีกฎหมายหาม 
เม่ือพนักงานอัยการเห็นสมควรจะรับวาตางคดีใหก็ได กลาวคือ เปนกรณีใชดุลพินิจจะรับหรือไมรับ
ก็ได  
 

4. เขตอํานาจศาล (II971124)  

 

รูปท่ี 4.21 Inference-Input เขตอํานาจศาล 
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 การพิจารณาในเบ้ืองตนตองพิจารณากอนวาสํานวนท่ีจะรับไวดําเนินการเปนสํานวนอยูใน
เขตอํานาจของศาลใด (ศาลแพง ศาลจังหวัด ศาลแขวง เปนตน) ซ่ึงเปนไปตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 2 ถึง 10 และในการฟองคดีผูบริโภค 
ตองฟองศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล (โดยพิจารณา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 
พ.ศ.2551 มาตรา 17) 

 
5. ทุนทรัพยคดี (II971125)  
 

รูปท่ี 4.22 Inference-Input ทุนทรัพยคด ี
 

 จํานวนทุนทรัพยคดีในกรณีเขตอํานาจศาลซ้ําซอนกันอยูระหวางศาลแขวงกับศาลจังหวัด 
หรือระหวางศาลแขวงกับศาลช้ันตนอ่ืนในกรุงเทพมหานคร ถาทุนทรัพยท่ีจะฟองไมเกินสามแสน
บาท (คิดรวมดอกเบ้ียถึงวันฟอง) ถาสํานักงานจังหวัดหรือสํานักงานคดีอ่ืนรับไวใหสงสํานวนไปยัง
สํานักงานคดีศาลแขวงท่ีมีอํานาจดําเนินคดีแพงคดีนั้นดําเนินการ ในทางกลับกันหากสํานักงานคดี
ศาลแขวงรับสํานวนคดีท่ีมีทุนทรัพยยังไมเกินสามแสนบาทตอมาเม่ือคิดดอกเบ้ียจนถึงวันจะยื่นฟอง
แลว ทุนทรัพยเกินสามแสนบาทก็ตองโอนสํานวนไปใหสํานักงานคดีท่ีมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ  

กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
มาตรา 25 ในศาลชั้นตน ผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะมีอํานาจเกี่ยวแกคดี ซ่ึงอยูใน

อํานาจของศาลนั้น ดังตอไปนี้ 
(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพง ซ่ึงราคาทรัพยสินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินท่ีฟองไมเกินสาม

แสนบาท ราคาทรัพยสินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินดังกลาวอาจขยายไดโดยการตราเปนพระราช
กฤษฎีกา 
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6. วันครบกําหนดอายุความ (II971126) 
 

 

 
รูปท่ี 4.23 Inference-Input วันครบกําหนดอายุความ 

 
 อายุความหรือระยะเวลาดําเนินการตามกฎหมาย ถือเปนเร่ืองสําคัญมาก หากละเลยจนทําให
คดีขาดอายุความหรือเกินเลยระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด อาจทําใหเกิดความเสียหาย แมประมวลกฎ
มายแพงและพาณิชย มาตรา 193/29 จะบัญญัติวา “เม่ือไมไดยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู ศาลจะอาง
เอาอายุความมาเปนเหตุยกฟองไมได” ก็ตาม เร่ืองอายุความมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย รวมทั้งกฎหมายเฉพาะเร่ืองนั้นดวย ถากฎหมายเร่ืองนั้น ๆ ไมมีบทบัญญัติเร่ืองอายุความไว
ก็ใชอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 
7. เอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี (II971127) 
 

 
รูปท่ี 4.24 Inference-Input เอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี 

 
ไดแก เอกสาร พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริงและประเด็นแหงคดีท่ีตัวความไดอาง

สงตามส่ิงท่ีสงมาดวยในหนังสือนําสง 
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PROCESS 
 

1. การพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดจีากหนังสือนาํสง (IP971121) 
 

 

รูปท่ี 4.25 Inference-Process การพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดีจากหนังสือนําสง 
 

 ในการพิจารณารายละเอียด ขอเท็จจริงคดีจากหนังสือนําสง ประเด็นท่ีหนึ่งตองพิจารณาวา
ตัวความสรุปขอเท็จจริงอันเปนประเด็นสําคัญแหงคดีถูกตอง ครบถวนหรือไม ประเด็นท่ีสองตอง
พิจารณาวา ตัวความแจงความประสงคใหดําเนินการรับวาตางคดีใหแกใคร ตัวความระบุไวอยางไร 
ใหรับวาตางใหเฉพาะบุคคลท่ีตัวความแสดงความประสงคเทานั้น ประเด็นท่ีสามหนังสือนําสงตอง
แจงวันครบกําหนดยื่นอายุความใหทราบในเบ้ืองตน เพื่อจะไดทราบกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาส่ังคดีของพนักงานอัยการ 
 

2. การพิจารณาอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการในการรับดําเนินคดี (IP971122) 
 

 
 

รูปท่ี 4.26 Inference-Process การพิจารณาอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการในการรับดําเนินคด ี
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พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
มาตรา 14 พนกังานอัยการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐ

ท่ีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวน 
การทางอนุญาโตตุลาการท้ังปวง กับมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและ
หนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

(4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองในเร่ืองการที่ไดกระทํา
ไปตามหนาท่ีก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเร่ืองการที่ไดกระทําตาม
คําส่ังของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือเจาหนาท่ี
ของรัฐซ่ึงกระทําการในหนาท่ีราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางใหก็ได 

(5) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทที่ตองดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการท่ี
หนวยงานของรัฐซ่ึงมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมีพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเปนคูกรณีและมิใชกรณีท่ีเปนขอพิพาทกับรัฐบาลหรือระหวาง
หนวยงานของรัฐดวยกันเอง เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได 

 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
ขอ 2 ใหแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 
         (6) สํานักงานคดแีพง  

 (ก) ฝายกิจการท่ัวไป 
 (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 – 9 

ขอ 3 สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
         (6) สํานักงานคดแีพง มีอํานาจหนาท่ี 

 (ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แพงและศาลจังหวัดมีนบุรี 

 (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมายใหสวนราชการในสํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ฝายกิจการท่ัวไป มีอํานาจหนาท่ี 
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ 

นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี พัสดุและ
ยานพาหนะของสํานักงานคดีแพง 
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2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 - 9 มีอํานาจหนาท่ี 
1) รับผิดชอบงานสํานักงานคดีแพงตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด 
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3. การตรวจสอบสถานะตัวความ (IP971123) 

 

รูปท่ี 4.27 Inference-Process การตรวจสอบสถานะตัวความ 
 

 การตรวจสอบสถานะตัวความตองพิจารณาดังตอไปนี ้
 1. สวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 สวนราชการท่ี
เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  

มาตรา 7 บัญญัติวา “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี ้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
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(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง 
สวนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเปนนติิบุคคล” 

มาตรา 52 บัญญัติวา “ใหรวมทองท่ีหลาย ๆ อําเภอต้ังข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
การตั้ง ยุบ และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ” 
 1.1 ราชการสวนกลาง ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม รายช่ือของสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2) กรมประชาสัมพันธ 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
  (4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  (5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   (6) สํานักขาวกรองแหงชาติ 
  (7) สํานักงบประมาณ 
  (8) สํานักงานสภาความม่ันคงแหงประเทศไทย 
  (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 

 สวนราชการอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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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กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
  (4) สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
  (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) กรมพัฒนาท่ีดิน 
  (8) กรมวิชาการเกษตร 
  (9) กรมสงเสริมการเกษตร 
  (10) กรมสงเสริมสหกรณ 
  (11) สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  (12) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
  (13) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 กระทรวงคมนาคม 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
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  (4) กรมการขนสงทางบก 
  (5) กรมการขนสงทางอากาศ 
  (6) กรมทางหลวง 
  (7) กรมทางหลวงชนบท 
  (8) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมควบคุมมลพิษ 
  (4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  (5) กรมทรัพยากรธรณี 
  (6) กรมทรัพยากรน้ํา 
  (7) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
  (8) กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  (9) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
  (10) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                        (11) กรมปาไม 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมไปรษณียโทรเลข 
  (4) กรมอุตุนิยมวิทยา 
  (5) สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 กระทรวงพลังงาน 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
  (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) กรมท่ีดิน 
  (6) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (7) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  (8) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 กระทรวงยุติธรรม 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) กรมคุมประพฤติ 
  (4) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
  (5) กรมบังคับคดี 
  (6) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
  (7) กรมราชทัณฑ 
  (8) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  (9) สํานักงานกิจการยุติธรรม 
  (10) สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
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 สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 
  (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) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาท่ีเปน 
                             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) สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
  (7) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  (8) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 
  (9) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

1.2 ราชการสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
ไดแก จังหวัดท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล 

1.3 ราชการสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
มาตรา 70 คือ องคการบริการสวนจังหวัด เทศบาล และราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนด (สุขาภิบาลไดยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล 
พ.ศ.2542)  

มาตรา 70 บัญญัติวา “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี ้
(1) องคการบริหารสวนจังหวัด 
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(2) เทศบาล 
(3) สุขาภิบาล 
(4) ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 

       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. สวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  (1) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  (2) สํานักงานศาลปกครอง 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช) 
  (4) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  (5) สํานักงานศาลยุติธรรม 
 4. สวนราชการท่ีเปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (2) สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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  (4) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
(กสช.) 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)  
 5. นิติบุคคลซ่ึงมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งข้ึน  

นิติบุคคลประเภทน้ีมีจํานวนมาก ซ่ึงจะดูไดจากพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาท่ี
จัดต้ังนิติบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงอาจจัดแบงประเภทไดเปนรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของ
รัฐท่ีไมใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน 

     5.1 รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา 
  5.1.1 จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ 
   (1) ธนาคารแหงประเทศไทย 
   (2) ธนาคารออมสิน 
   (3) การทาเรือแหงประเทศไทย 
   (4) การรถไฟแหงประเทศไทย 
   (5) องคการสะพานปลา 
   (6) ธนาคารอาคารสงเคราะห 
   (7) การไฟฟานครหลวง 
   (8) การไฟฟาสวนภูมิภาค 
   (9) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
   (10) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
   (11) องคการเภสัชกรรม 
   (12) การประปานครหลวง 
   (13) การไฟฟาฝายผลิตแหประเทศไทย 
   (14) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
   (15) การประปาสวนภูมิภาค 
   (16) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
   (17) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
   (18) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
   (19) การกีฬาแหงประเทศไทย 
   (20) ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
   (21) การเคหะแหงชาติ 
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   (22) การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
   (23) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 
   (24) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
   (25) ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
   (26) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
   (27) องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
   (28) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
   (29) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
  5.1.2 จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา 
   (1) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
   (2) องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
   (3) องคการคลังสินคา 
   (4) องคการตลาด 
   (5) องคการฟอกหนัง 
   (6) องคการสวนพฤกษศาสตร 
   (7) องคการแบตเตอร่ี 
   (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) สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 
  (10) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
  (11) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
  (12) องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  (13) สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
      5.3 หนวยงานของรัฐท่ีไมใชสวนราชการ 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. รัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 
 เปนรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลโดยการจัดตั้งข้ึนดวยการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 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) 

 

รูปท่ี 4.28 Inference-Process การตรวจสอบเขตอํานาจศาล 
 

 กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 

มาตรา 17 ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอํานาจทําการไตสวนหรือมีคําส่ัง 
ใด ๆ ซ่ึงผูพิพากษาคนเดียวมีอํานาจตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง 

มาตรา 19 ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต และศาลแพงธนบุรี มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
แพงท้ังปวงและคดีอ่ืนใดที่มิไดอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมอ่ืน 
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มาตรา 25 ในศาลชั้นตน ผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะมีอํานาจเกี่ยวแกคดีซ่ึงอยูในอํานาจ
ของศาลนั้น ดังตอไปนี้ 

(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพง ซ่ึงราคาทรัพยสินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินท่ีฟองไมเกินสาม
แสนบาท ราคาทรัพยสินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินดังกลาวอาจขยายไดโดยการตราเปนพระราช
กฤษฎีกา 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 มาตรา 2 หามมิใหเสนอคําฟองตอศาลใด เวนแต 
(1) เม่ือไดพิจารณาถึงสภาพแหงคําฟองและช้ันของศาลแลว ปรากฏวา ศาลนั้นมีอํานาจท่ีจะ

พิจารณาพิพากษาคดีนั้นไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และ 
(2) เม่ือไดพิจารณาถึงคําฟองแลว ปรากฏวาคดีนั้นอยูในเขตศาลน้ันตามบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายนี้ วาดวยศาลที่จะรับคําฟอง และตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีกําหนดเขตศาล
ดวย 

มาตรา 3  เพื่อประโยชนในการเสนอคําฟอง 
(1) ในกรณีท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเรือไทยหรืออากาศยานไทยท่ีอยูนอกราชอาณาจักรใหศาลแพง

เปนศาลท่ีมีเขตอํานาจ 
(2) ในกรณีท่ีจําเลยไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร 
     (ก) ถาจําเลยเคยมีภูมิลําเนาอยู ณ ท่ีใดในราชอาณาจักรภายในกําหนดสองปกอนวันท่ีมี

การเสนอคําฟอง ใหถือวาท่ีนั้นเปนภูมิลําเนาของจําเลย 
     (ข) ถาจําเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการท้ังหมดหรือแตบางสวนในราชอาณาจักร

ไมวาโดยตนเองหรือตัวแทน หรือโดยมีบุคคลหน่ึงบุคคลใดเปนผูติดตอในการประกอบกิจการนั้น
ในราชอาณาจักร ใหถือวาสถานท่ีท่ีใชหรือเคยใชประกอบกิจการหรือติดตอดังกลาว หรือสถานท่ีอัน
เปนถ่ินท่ีอยูของตัวแทนหรือของผูติดตอในวันท่ีมีการเสนอคําฟองหรือภายในกําหนดสองปกอนนัน้ 
เปนภูมิลําเนาของจําเลย 

มาตรา 4  เวนแตจะมีบทบัญญัติเปนอยางอ่ืน 
(1) คําฟอง ใหเสนอตอศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือตอศาลท่ีมูลคดีเกิดข้ึนใน

เขตศาลไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรหรือไม 
(2) คํารองขอ ใหเสนอตอศาลท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาล หรือตอศาลท่ีผูรองมีภูมิลําเนาอยูใน

เขตศาล 
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มาตรา 4 ทวิ  คําฟองเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิหรือประโยชนอันเกี่ยวดวย
อสังหาริมทรัพย ใหเสนอตอศาลท่ีอสังหาริมทรัพยนั้นต้ังอยูในเขตศาล ไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยู
ในราชอาณาจักรหรือไม หรือตอศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล 

มาตรา 4 ตรี  คําฟองอ่ืนนอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา 4 ทวิ ซ่ึงจําเลยมิไดมีภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักรและมูลคดีมิไดเกิดข้ึนในราชอาณาจักร ถาโจทกเปนผูมีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลําเนาอยู
ในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาลแพงหรือตอศาลท่ีโจทกมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล 

คําฟองตามวรรคหน่ึง ถาจํา เลยมีทรัพยสินท่ีอาจถูกบังคับคดีไดอยูในราชอาณาจักไมวาจะ
เปนการช่ัวคราวหรือถาวร โจทกจะเสนอคําฟองตอศาลท่ีทรัพยสินนั้นอยูในเขตศาลก็ได 

มาตรา 4 จัตวา  คํารองขอแตงต้ังผูจัดการมรดก ใหเสนอตอศาลท่ีเจามรดกมีภูมิลําเนาอยูใน
เขตศาลในขณะถึงแกความตายในกรณีท่ีเจามรดกไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาล
ท่ีทรัพยมรดกอยูในเขตศาล 

มาตรา 4 เบญจ  คํารองขอเพิกถอนมติของท่ีประชุมหรือท่ีประชุมใหญของนิติบุคคล คํารอง
ขอเลิกนิติบุคคล คํารองขอต้ังหรือถอนผูชําระบัญชีของนิติบุคคล หรือคํารองขออ่ืนใดเกี่ยวกับนิติ
บุคคล ใหเสนอตอศาลท่ีนิติบุคคลน้ันมีสํานักงานแหงใหญอยูในเขตศาล 

มาตรา 4 ฉ  คํารองขอเก่ียวกับทรัพยสินท่ีอยูในราชอาณาจักรก็ดี คํารองขอท่ีหากศาลมีคําส่ัง
ตามคํารองขอนั้นจะเปนผลใหตองจัดการหรือเลิกจัดการทรัพยสินท่ีอยูในราชอาณาจักรก็ดี ซ่ึงมูลคดี
มิไดเกิดข้ึนในราชอาณาจักรและผูรองไมมีภูมิลํา เนาอยูในราชอาณาจักรใหเสนอตอศาลท่ีทรัพยสิน
ดังกลาวอยูในเขตศาล 

มาตรา 5 คําฟองหรือคํารองขอซ่ึงอาจเสนอตอศาลไดสองศาลหรือกวานั้นไมวาจะเปน
เพราะภูมิลําเนาของบุคคลก็ดี เพราะท่ีตั้งของทรัพยสินก็ดี เพราะสถานท่ีท่ีเกิดมูลคดีก็ดีหรือเพราะมี
ขอหาหลายขอก็ดี ถามูลความแหงคดีเกี่ยวของกัน โจทกหรือผูรองจะเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอ
ศาลใดศาลหน่ึงเชนวานั้นก็ได 

มาตรา 6  กอนยื่นคําใหการ จําเลยชอบท่ีจะยื่นคํารองตอศาลท่ีโจทกไดยื่นคําฟองไวขอให
โอนคดีไปยังศาลอ่ืนท่ีมีเขตอํานาจได คํารองนั้นจําเลยตองแสดงเหตุท่ียกข้ึนอางอิงวาการพิจารณา
คดีตอไปในศาลนั้นจะไมสะดวก หรือจําเลยอาจไมไดรับความยุติธรรมเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะมี
คําส่ังอนุญาตตามคํารองนั้นก็ได 

หามมิใหศาลออกคําส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เวนแตศาลท่ีจะรับโอนคดีไปนั้นไดยินยอม
เสียกอน ถาศาลท่ีจะรับโอนคดีไมยินยอม ก็ใหศาลท่ีจะโอนคดีนั้นสงเร่ืองใหอธิบดีผูพิพากษาศาล
อุทธรณช้ีขาด คําส่ังของอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนท่ีสุด 
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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) คําฟองหรือคํารองขอท่ีเสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีท่ีคางพิจารณาอยูในศาลใด ให
เสนอตอศาลนั้น 

(2) คําฟองหรือคํารองขอท่ีเสนอเก่ียวเน่ืองกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของ
ศาลซ่ึงคําฟองหรือคํารองขอนั้นจําตองมีคําวินิจฉัยของศาลกอนท่ีการบังคับคดีจะไดดําเนินไปได
โดยครบถวนและถูกตองนั้น ใหเสนอตอศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดีตามมาตรา 302 

(3) คํารองตามมาตรา 101 ถาไดเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใดแลวใหเสนอตอศาล
นั้น ในกรณีท่ียังไมไดเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใด ถาพยานหลักฐานซ่ึงจะเรียกมาสืบหรือ
บุคคลหรือทรัพยหรือสถานท่ีท่ีจะตองตรวจอยูในเขตศาลใด ใหเสนอตอศาลนั้น 

(4) คํารองท่ีเสนอใหศาลถอนคืนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังหรือการอนุญาตท่ีศาลไดใหไวก็ดี 
คํารองท่ีเสนอใหศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะท่ีศาลไดแตงต้ังไวก็ดี คํารองท่ีเสนอใหศาลมีคําส่ัง
ใดท่ีเกี่ยวกับการถอนคืนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังหรือการอนุญาตหรือท่ีเกี่ยวกับการแตงต้ังเชนวานั้น
ก็ดี คํารองขอหรือคํารองอ่ืนใดท่ีเสนอเกี่ยวเนื่องกับคดีท่ีศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังไปแลวก็ดี ให
เสนอตอศาลในคดีท่ีไดมีคําส่ังการอนุญาต การแตงต้ัง หรือคําพิพากษานั้น 

มาตรา 8 ถาคดีสองเร่ืองซ่ึงมีประเด็นอยางเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องใกลชิดกันอยูในระหวาง
พิจารณาของศาลช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจสองศาลตางกัน และศาลท้ังสองน้ันไดยกคํารองท้ังหลายท่ีได
ยื่นตอศาลขอใหคดีท้ังสองไดพิจารณาพิพากษารวมในศาลเดียวกันนั้นเสียตราบใดท่ีศาลใดศาลหน่ึง
ยังมิไดพิพากษาคดีนั้น ๆ คูความฝายใดฝายหนึ่งจะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตออธิบดีผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ เพ่ือขอใหมีคําส่ังใหศาลใดศาลหน่ึงจําหนายคดีซ่ึงอยูในระหวางพิจารณานั้นออกเสีย
จากสารบบความ หรือใหโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ไดแลวแตกรณี 

คําส่ังใด ๆ ของอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเชนวานี้ใหเปนท่ีสุด 

มาตรา 9 ในกรณีดังกลาวในมาตรากอนนั้น ถาศาลใดศาลหนึ่งไดพิพากษาคดีแลว และไดมี
การยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษานั้น คูความฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล
อุทธรณ ขอใหมีคําส่ังใหงดการพิจารณาคดีช้ันอุทธรณนั้นไวกอนจนกวาอีกศาลหน่ึงจะไดพิพากษา
คดีอีกเร่ืองหน่ึงเสร็จแลวก็ได และถาไดมีการอุทธรณคดีเร่ืองหลังนี้ก็ใหศาลอุทธรณรวมวินิจฉัยคดี
ท้ังสองน้ันโดยคําพิพากษาเดียวกัน ถาคดีเร่ืองหลังนั้นไมมีอุทธรณใหบังคับตามบทบัญญัติแหง
มาตรา 146 
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มาตรา 10 ถาไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลช้ันตนท่ีมีเขตศาลเหนือคดีนั้นไดโดย
เหตุสุดวิสัย คูความฝายท่ีเสียหายหรืออาจเสียหายเพราะการนั้นจะยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํา
รองตอศาลช้ันตน ซ่ึงตนมีภูมิลําเนาหรืออยูในเขตศาลในขณะน้ันก็ได และใหศาลนั้นมีอํานาจทํา
คําส่ังอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 

มาตรา 17 ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจจะฟองผูบริโภคเปนคดีผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจมี
สิทธิเสนอคําฟองตอศาลท่ีผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลหรือตอศาลอ่ืนไดดวย ใหผูประกอบ
ธุรกิจเสนอคําฟองตอศาลท่ีผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว 
 
5. การตรวจสอบทุนทรัพยคดี (IP971125) 
 

 
รูปท่ี 4.29 Inference-Process การตรวจสอบทุนทรัพยคด ี

 
จํานวนทุนทรัพยคดีในกรณีเขตอํานาจศาลซ้ําซอนกันอยูระหวางศาลแขวงกับศาลจังหวัด 

หรือระหวางศาลแขวงกับศาลช้ันตนอ่ืนในกรุงเทพมหานคร ถาทุนทรัพยท่ีจะฟองไมเกินสามแสน
บาท (คิดรวมดอกเบ้ียถึงวันฟอง) ถาสํานักงานจังหวัดหรือสํานักงานคดีอ่ืนรับไวใหสงสํานวนไปยัง
สํานักงานคดีศาลแขวงท่ีมีอํานาจดําเนินคดีแพงคดีนั้นดําเนินการ ในทางกลับกันหากสํานักงานคดี
ศาลแขวงรับสํานวนคดีท่ีมีทุนทรัพยยังไมเกินสามแสนบาทตอมาเม่ือคิดดอกเบ้ียจนถึงวันจะยื่นฟอง
แลว ทุนทรัพยเกินสามแสนบาทก็ตองโอนสํานวนไปใหสํานักงานคดีท่ีมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ  

กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  

มาตรา 25 ในศาลชั้นตน ผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะมีอํานาจเกี่ยวแกคดี ซ่ึงอยูใน
อํานาจของศาลนั้น ดังตอไปนี้ 

(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพง ซ่ึงราคาทรัพยสินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินท่ีฟองไมเกินสาม
แสนบาท ราคาทรัพยสินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินดังกลาวอาจขยายไดโดยการตราเปนพระราช
กฤษฎีกา 
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6. การพิจารณาวันครบกําหนดอายุความ (IP 971126) 

 
รูปท่ี 4.30 Inference-Process การพิจารณาวนัครบกําหนดอายุความ 

 
คดีละเมิดท่ัวไป  

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 448 มีอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีผูเสียหาย 
รูถึงการละเมิดและรูตัวผูท่ีจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน แตคดีละเมิดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทํา
ละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 
มาตรา 10 มีอายุความสองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิด และรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึง
ตองชดใชคาสินไหมทดแทน และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมตองรับผิด แต
กระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนน้ันมีกําหนด
อายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา 448 สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุความเม่ือพนป
หนึ่งนับแตวันท่ีผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเม่ือพน
สิบปนับแตวันทําละเมิด 

แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมี
กําหนดอายุความทางอาญายาวกวาท่ีกลาวมานั้นไซร ทานใหเอาอายุความท่ียาวกวานั้นมาบังคับ 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 

  มาตรา 10 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงาน
ของรัฐท่ีผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากเจาหนาท่ีใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการ
ปฏิบัติหนาท่ีหนาท่ีใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนด
อายุความสองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ี ผูจะพึงตองชดใช 
คาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวง 
การคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนน้ันมีกําหนดอายุความ
หนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

คดีผิดสัญญา  
สวนมากเปนเร่ืองผิดสัญญาจางทําของและสัญญาซ้ือขาย ซ่ึงมีกําหนดอายุความสิบป นับแต

วันผิดสัญญา แตบางเร่ืองอาจมีอายุความ 2 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/34 
จึงตองพิจารณาใหถองแทวาเปนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้อะไร 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 193/34 สิทธิเรียกรองดังตอไปนี ้ใหมีกําหนดอายคุวามสองป 
(1) ผูประกอบการคาหรืออุตสาหกรรม ผูประกอบหัตถกรรม ผูประกอบศิลปอุตสาหกรรม

หรือชางฝมือ เรียกเอาคาของท่ีไดสงมอบ คาการงานท่ีไดทํา หรือคาดูแลกิจการของผูอ่ืน รวมท้ังเงิน
ท่ีไดออกทดรองไป เวนแตเปนการท่ีไดทําเพื่อกิจการของฝายลูกหนี้นั้นเอง 

(2) ผูประกอบเกษตรกรรมหรือการปาไม เรียกเอาคาของท่ีไดสงมอบอันเปนผลิตผลทาง
เกษตรหรือปาไม เฉพาะท่ีใชสอยในบานเรือนของฝายลูกหนี้นั้นเอง 

(3) ผูขนสงคนโดยสารหรือส่ิงของหรือผูรับสงขาวสาร เรียกเอาคาโดยสาร คาระวาง คาเชา 
คาธรรมเนียม รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไป 

(4) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก ผูประกอบธุรกิจในการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่ม หรือผูประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการเรียกเอาคาท่ีพักอาหาร
หรือเคร่ืองดื่ม คาบริการหรือคาการงานท่ีไดทําใหแกผูมาพักหรือใชบริการ รวมท้ังเงินท่ีไดออกทด
รองไป 

(5) ผูขายสลากกินแบง สลากินรวบ หรือสลากท่ีคลายคลึงกัน เรียกเอาคาขายสลาก เวนแต
เปนการขายเพ่ือการขายตอ 
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(6) ผูประกอบธุรกิจในการใหเชาสังหาริมทรัพย เรียกเอาคาเชา 
(7) บุคคลซ่ึงมิไดเขาอยูในประเภทท่ีระบุไวใน (1) แตเปนผูประกอบธุรกิจในการดูแล

กิจการของผูอ่ืนหรือรับทํางานการตางๆ เรียกเอาสินจางอันจะพึงไดรับในการนั้น รวมท้ังเงินท่ีได
ออกทดรองไป 

(8) ลูกจางซ่ึงรับใชการงานสวนบุคคล เรียกเอาคาจางหรือสินจางอยางอ่ืนเพื่อการงานท่ีทํา 
รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไป หรือนายจางเรียกเอาคืนซ่ึงเงินเชนวานั้นท่ีตนไดจายลวงหนาไป 

(9) ลูกจางไมวาจะเปนลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว หรือลูกจางรายวัน รวมท้ังผูฝกหัดงาน 
เรียกเอาคาจางหรือสินจางอยางอ่ืน รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไป หรือนายจางเรียกเอาคืนซ่ึงเงินเชน
วานั้นท่ีตนไดจายลวงหนาไป 

(10) ครูสอนผูฝกหัดงาน เรียกเอาคาฝกสอนและคาใชจายอยางอ่ืนตามท่ีไดตกลงกันไว 
รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไป 

(11) เจาของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เรียกเอาคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรม 
เนียมอ่ืน ๆ หรือคารักษาพยาบาลและคาใชจายอยางอ่ืน รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไป 

(12) ผูรับคนไวเพื่อการบํารุงเล้ียงดูหรือฝกสอน เรียกเอาคาการงานท่ีทําใหรวมท้ังเงินท่ีได
ออกทดรองไป 

(13) ผูรับเล้ียงหรือฝกสอนสัตว เรียกเอาคาการงานท่ีทําให รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไป 
(14) ครูหรืออาจารย เรียกเอาคาสอน 
(15) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ ผูประกอบการ

บําบัดโรคสัตว หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืน เรียกเอาคาการงานท่ีทําใหรวมท้ังเงินท่ีไดออก 
ทดรองไป 

(16) ทนายความหรือผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมท้ังพยานผูเช่ียวชาญเรียกเอาคาการ
งานท่ีทําให รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไป หรือคูความเรียกเอาคืนซ่ึงเงินเชนวานั้นท่ีตนไดจาย
ลวงหนาไป 

(17) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผูสอบบัญชี หรือผูประกอบวิชาชีพอิสระ
อ่ืน เรียกเอาคาการงานท่ีทําให รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไป หรือผูวาจางใหประกอบการงาน
ดังกลาวเรียกเอาคืนซ่ึงเงินเชนวานั้นท่ีตนไดจายลวงหนาไป 

กรณีตามกฎหมายอ่ืน ๆ 

ตองพิจารณาจากเร่ืองนั้น ๆ วากฎหมายกําหนดอายุความฟองรอง หรือระยะเวลาให
ดําเนินการไวอยางไร ถาในเร่ืองนั้นกฎหมายไมกําหนดไวก็ใหพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เร่ืองกําหนดอายุความท่ัวไป  
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กรณีอายุความคาบเก่ียวระหวางมูลหนี้ในเร่ืองตาง ๆ ตองดูขอเท็จจริงในแตละเร่ืองวาจะ
ฟองใหรับผิดในฐานใด เชน เร่ืองละเมิดกับผิดสัญญา 
 
7. การตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคดี (IP971127) 
 

 
รูปท่ี 4.31 Inference-Process การตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐานประกอบคด ี

 
ไดแก เอกสาร พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริงและประเด็นแหงคดีท่ีตัวความไดอาง

สงตามส่ิงท่ีสงมาดวยในหนังสือนําสง 
7.1 เร่ืองผิดสัญญา พยานหลักฐานสําคัญ คือ ตัวสัญญาท่ีเปนตนเหตุกลาวหาวา คูสัญญาอีก

ฝายประพฤติผิดสัญญา เอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมดต้ังแตเร่ิมตนดําเนินการใหมีการประกวดราคา ยื่น
ซองประกวดราคา การเปดซองประกวดราคา การตอรองราคา การลงนามในสัญญา การตรวจรับงาน 
การจายเงินคาจางแตละงวดจนถึงข้ันตอนท่ีกลาวหาวามีการกระทําผิดสัญญา การแจงใหปฏิบัติตาม
สัญญา การบอกเลิกสัญญา แจงใหชําระคาปรับหรือคาเสียหายเน่ืองจากผิดสัญญา ฯลฯ โดยสรุปคือ 
ตองขอเอกสารท่ีเกี่ยวกับการทําสัญญานั้น ๆ ท้ังหมดจากตัวความ 

7.2 เร่ืองละเมิด สวนมากจะเปนเร่ืองรถชนหรือเร่ืองรถชนทรัพยสินของทางราชการเสียหาย 
ตองมีสําเนาบันทึกประจําวันการแจงเหตุ สําเนาการเปรียบเทียบปรับ เพื่อใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพยานวัตถุ (ถามี) ภาพถายสถานท่ีเกิดเหตุ ภาพถายสภาพทรัพยท่ีถูกชน
เสียหาย และหลักฐานการคิดคํานวณคาเสียหาย 

7.3 เร่ืองเจาหนาท่ีของรัฐทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกตามพระราช 
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 มาตรา 8, 10 กําหนดใหเจาหนาท่ีตองรับผิด
ทางละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเม่ือจงใจทําใหเกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรงเทานั้น ถาทําลงไปโดยไมตั้งใจ หรือเปนความผิดพลายเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาท่ี 
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เจาหนาท่ีไมตองรับผิด ท้ังตอหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก แตหนวยงานของรัฐตองรับผิด
ตอบุคคลภายนอกแทนเจาหนาท่ี ในกรณีบุคคลภายนอกซ่ึงเปนผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐ
ไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาท่ีไมได ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.
2539 มาตรา 5 

7.4 เร่ืองขับไล เรียกคาเชา หรือคาเสียหาย  
     ก. การฟองขับไลออกจากสถานท่ีเชา อยางนอยตองมีเอกสารหลักฐานแสดงวาผูใหเชา

เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบคอรงในทรัพยสินท่ีใหเชา เชน โฉนดท่ีดิน น.ส.3 น.ส.3ก. 
ฯลฯ เอกสารสัญญาเชา หรือเอกสารอ่ืนใดที่เปนขอตกลงในการเชา เอกสารการบอกเลิกสัญญาเชา 
เอกสารการแจงใหชําระคาเชาหรือคาเสียหาย รวมท้ังหลักฐานท่ีแสดงวาผูเชาไดรับเอกสารดังกลาว
แลว  

     ข. การฟองขับไลออกจากท่ีราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4, 
5 ตองมีเอกสารท่ีแสดงวาท่ีดังกลาวเปนท่ีราชพัสดุ เชน โฉนดท่ีดิน หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
น.ส.3 น.ส.3ก. ทะเบียนท่ีราชพัสดุ ฯลฯ แผนท่ีแสดงอาณาเขตท่ีราชพัสดุ และสวนท่ีมีการบุกรุกวามี
เนื้อท่ีเทาใด เปนตน  

     ค. การฟองขับไลออกจากท่ีสาธารณประโยชนอ่ืน ๆ พยานหลักฐานสําคัญคือ หลักฐาน
ท่ีแสดงวาเปนท่ีสาธารณประโยชน เชน ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
หลักฐานการหวงหามอ่ืน ๆ และตองพิจารณาดวยวาการหวงหามชอบดวยกฎหมายหรือไม สภาพ
ตามธรรมชาติของท่ีสาธารณประโยชนนั้น ๆ วายังคงมีอยูแคไหนเพียงใดหรือหมดสภาพไปแลว  

7.5 เร่ืองคุมครองผูบริโภค  
การดําเนินคดีของพนักงานอัยการเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 

มาตรา 39 ในฐานะเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภค โดยดําเนินการแทนผูบริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ 
หลักฐานสําคัญเร่ิมต้ังแตคําส่ังของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคท่ีแตงต้ังพนักงานอัยการเปน
เจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภค ผูบริโภคเปนใคร จํานวนกี่คน ถูกใครละเมิดสิทธิ ท่ีมาแหงสิทธิท่ีถูก
ละเมิด และถูกละเมิดอยางไร ผูบริโภคมีความประสงคอยางใด 
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OUTPUT 
 
1. การตรวจรับสํานวนคดีวาตางถูกตอง ครบถวน (IO97112) 
 

 
รูปท่ี 4.32 Inference-Output การตรวจรับสํานวนคดีวาตางถูกตอง ครบถวน 

 
1.1 ถูกตองตามท่ีกฎหมาย ระเบียบกําหนด 

      1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
      2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
      3) พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
      4) กฎหมายอื่น  

1.2 ความครบถวนของเอกสารประกอบการพิจารณาส่ังคดีเพื่อจัดทําคําฟอง 
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2. วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis) 
การวิเคราะหความตองการของระบบ ทําไดโดยการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและจัดเก็บ

ความตองการ (ENG 1) ประกอบดวยขอมูลท่ีเก็บไดจากผูใชงานระบบ (User Specification) ไดแก 
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูใชงานท่ัวไป โดยวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บความ
ตองการในการใชงานระบบ นํามาวิเคราะหความตองการในภาพรวมขององคกร (สํานักงานคดีแพง) 
เพ่ือจัดสรางระบบใหเปนไปตามความตองการของผูใชงาน ผลปรากฏวาผูใชงานตองการใหระบบ 
KMS ตอบสนองในการใชงานเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1 ความตองการของผูใชงานระบบ 

 

ผูใชงานระบบ วิธีการจัดเก็บ ความตองการระบบ 

ผูบริหาร สัมภาษณ 1. การมอบหมายงาน 
2. ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
3. กระดานสนทนา 
4. แหลงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง 
5. การรวบรวมคําพิพากษาฎีกา 
6. ข้ันตอน วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน 
7. ประกาศแจงขาวสาร ปฏิทินกิจกรรม 
8. การตอบปญหา ขอหารือ ประเด็นเรงดวนตาง ๆ 
9. ตัวอยาง แบบฟอรม และเอกสารท่ีเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน 
10. กรณีศึกษา ตัวอยางคดีสําคัญ 
11. Blog สําหรับแสดงความคิดเห็น ตั้งกระทูถาม-ตอบ 
12. ลิงคเว็บไซท หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (การเช่ือมโยง 
เว็บไซทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ) 
13. สารานุกรมกฎหมายแพง 
14. ระบบสืบคน (คําสําคัญ บทกฎหมาย)   
15. ประกาศขอความ ขาวสารตาง ๆ ของสํานักงาน 

ผูเช่ียวชาญ  
KM Team 

สัมภาษณ 

ผูใชระบบท่ัวไป แบบสอบถาม 
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 นําความตองการของผูใชงานท่ีจัดเก็บไดมากําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู 
โดยกําหนดตามประเภทของผูใชงานระบบ ไดแก 
 ผูบริหาร กําหนดใหสามารถเขาใชงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การกําหนด
นโยบายในการบริหารงาน การมอบหลักการและแนวทางในทางปฏิบัติใหกับบุคลากรในองคกร
เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคลองและเปนเอกภาพ อันจะ
สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ลดปญหาท่ีเกิดจากความแตกตางในการปฏิบัติ 
 ผูเช่ียวชาญ ไดกําหนดใหระบบสามารถตอบโจทยในสวนของการใหคําแนะนํา การแกไข
ปญหา โดยระบบจะมีชองทางใหสามารถติดตอผูเช่ียวชาญไดผานทางหนากระดานสนทนา  
มีทําเนียบผูเช่ียวชาญที่เปนเสมือนสมุดหนาเหลืองคูระบบ หากมีปญหาสามารถติดตอเพื่อขอ
คําปรึกษาผูเช่ียวชาญผานทางหนาระบบ หรือทางโทรศัพท ตามขอมูลท่ีไดจัดเก็บไวในทําเนียบ
ผูเช่ียวชาญดานงานนิติกรคดีแพงไดตลอดเวลา หรือหากมีประเด็นเรงดวนก็สามารถใชงานระบบ
เพื่อขอความชวยเหลือไดในสวนของประเด็นเรงดวน (Hot Issue) ได 
 ผูใชงานท่ัวไป ระบบไดกําหนดในเร่ืองของฐานขอมูลสําคัญท่ีชวยเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ไมวาจะเปนองคความรูสนับสนุน คูมือการปฏิบัติงาน การคนหา
กฎหมาย ระเบียบ แนวคําพิพากษาฎีกา ตัวอยางคดี (Case study) ตัวอยางแบบฟอรมในการดําเนินคดี 
หรือ เครือขายออนไลนเช่ือมโยงไปยังระบบสารสนเทศอ่ืนท่ีรวบรวมไวครบครันใหสามารถใชงาน
ไดทันที นอกจากนี้แลวยังสราง Knowledge Map ท่ีไดจากการจําลองความรู ประสบการณของ
ผูเช่ียวชาญ เพื่อเปนแผนภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพงไว สําหรับนิติกรท่ีเขามา
ปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษาและทําความเขาใจกระบวนงานจากแผนภาพความรูท่ีไดจัดทําไวใน
สวนพื้นท่ี Document Management System โดยโปรแกรม Microsoft Visio มีปฏิทินกิจกรรมแจง
ขาวสาร ความเคล่ือนไหวในการจัด/ทํากิจกรรมของ CoP นิติกรคดีแพง และมี Blog สําหรับให 
แสดงความคิดเห็นบนหนาระบบได 
 ระบบยังมี Feature และ Function อ่ืน ๆ ไวตอบสนองความตองการของผูใชงานระบบ  
ไมวาจะเปน ระบบสืบคน (Search) ระบบเช่ือมโยงสารสนเทศ (Link) สารานุกรมคดีแพง (Wiki) 
ฯลฯ เพื่อรองรับความตองการของผูใชงานระบบใหท่ัวถึงและครอบคลุมมากท่ีสุด   

3. วิเคราะหความตองการซอฟทแวร (ENG 3: Software Requirement Analysis) 
 เปนการวิเคราะห Function ในการใชงานตาง ๆ ของระบบการจัดการความรู โดยนําขอมูลท่ี
ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหรวมกันเพื่อกําหนด Function พื้นฐานของระบบจัดการ
ความรู และจากการวิเคราะหปรากฏวาตองใช Software Feature และ Function ประเภท Software 
ของโปรแกรม Microsoft Share Point 2010 เปนหลัก กําหนดไดดังรูปท่ี 4.33-4.47 ดานลางนี้  
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 การกําหนดโครงสรางของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในระบบการจัดการความรูงานนิติกร 
คดีแพง โดยท่ัวไปสามารถดําเนินการไดโดยไมเกี่ยวของกับหนวยงานอ่ืนของสํานักงานอัยการ
สูงสุด เนื้อหางานจะแยกออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ สวนแรกเปนงานการสนับสนุนงานพนักงาน
อัยการดานงานคดี และสวนท่ีสอง คือ งานประสานงาน ดังนั้น รูปแบบของ CoP จึงเปนแบบ Single 
Function และมีการกําหนดสิทธิของผูใชงานระบบไดดังตารางท่ี 4.2  
 

ตารางท่ี 4.2 การกําหนดสิทธิของผูใชงานระบบแตละประเภท 
 

ประเภทผูใชงานระบบ 
สิทธิของผูใชงานระบบ 

Read Write Delete Edit 
ผูบริหาร 
(อธิบดีอัยการ, รองอธิบดีอัยการ, อัยการพิเศษฝาย) 

    

ผูเช่ียวชาญ 
(ผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดีแพง) 

    

ผูใชงานท่ัวไป 
(พนักงานอัยการสํานักงานคดีแพง, นิติกรคดีแพง) 

    

Knowledge Manager     
Project Manager     
Knowledge Engineer     
Knowledge Management System Support     
 

4. การออกแบบซอฟทแวร (ENG 4: Software Design) 
 ในการออกแบบซอฟทแวรของระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพงนั้น 
เนนท่ีประโยชนท่ีจะไดจากการนําไปใช และซอฟทแวรนี้ตองสามารถใชงานไดจริง สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองกับความตองการของผูใชงานระบบได 

5. การส่ือสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment) 
เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกร (สํานักงานคดีแพง) เกี่ยวกับระบบการจัดการความรู

ท่ีไดสรางข้ึน โดยจัดประชุมเพื่อความเขาใจกับบุคลากรในองคกร (สํานักงานคดีแพง) ในเร่ืองการ
จัดการความรู แจงใหทราบถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึนเพื่อใหเกิด
ความสนใจและตองการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู โดยการนําวิสัยทัศนท่ีไดจาก
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การสัมภาษณผูบริหาร นํามาออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกําหนด
กิจกรรมสําหรับ 1-3 ปแรก นําเสนอพรอมกับสาธิตวิธีการเขาใชงานระบบ KMS ใหกับผูเช่ียวชาญ 
และคณะ KM Team งานนิติกรคดีแพงไดทราบ เพ่ือตรวจสอบวาระบบท่ีสรางข้ึนมีความถูกตอง 
เหมาะสม ตรงกับความตองการของผูใชงานระบบมาก นอย เพียงไร สามารถใชงานไดจริงหรือไม 
ควรปรับปรุง หรือมีขอเสนอแนะเร่ืองใดเพิ่มเติมหรือไม อยางไร 

จากนโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพงท่ีไดรับมอบจากผูบริหาร
สํานักงานคดีแพง อันเปนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความรูภายใน 3-5 ปขางหนา ซ่ึงผูบริหารได
มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความรู โดยกําหนดวิสัยทัศนดานงานนิติกรคดีแพงดังนี้ 

“นิติกรคดีแพงตองเปนผูรอบรูในงานทุกดานของสํานักงานคดีแพง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการในการรักษาผลประโยชนของรัฐ” 

ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายดานการจัดการ
ความรูงานนิติกรคดีแพงท่ีผูบริหารไดมอบให ดังนี้คือ 
ปท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมการนิเทศระบบงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง  
วัตถุประสงค   
 1. เพ่ือส่ือสารทําความเขาใจ (Alignment) เกี่ยวกับระบบ KMS ใหแกบุคลากรในองคกร 
(สํานักงานคดีแพง) ท้ังในระดับผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูใชงาน  
 2. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบ KMS  
วิธีดําเนินงาน 
 1. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแก KM Team งานนิติกร
คดีแพง เพ่ือใหทราบถึงประโยชน และการนําระบบการจัดการความรูไปใชเพ่ือแกไขปญหาในการ
ทํางานของนิติกรคดีแพง 

2. จัดฝกอบรมผูบริหาร อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย โดยการประยุกตใชทฤษฏี 
Learning in Action การเรียนรูโดยการทดลอง (Mode Experimental Learning) สาธิตการใชงาน
ท่ัวไปของระบบ KMS แตจะเนนการใชงาน Feature ท่ีเกี่ยวกับการบริหาร เพ่ือใชในการกําหนด
นโยบาย ส่ังการ บังคับบัญชา และการวางแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร เชน 
การมอบหมายงาน (Task Assignment) 

 3. จัดฝกอบรมผูเช่ียวชาญ และผูใชงานท่ัวไป โดยการประยุกตใชทฤษฏี Learning in 
Action เรียนรูโดยการทดลอง (Mode Experimental Learning) โดยแนะนําวิธีการใชงานระบบเพ่ือ
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นําขอมูลในระบบมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของนิติกรตนเองใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การศึกษา กฎหมาย ระเบียบ คําส่ังตาง ๆ ในเอกสารวิชาการ การสืบคน 
(Search) คําพิพากษาฎีกา กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ การเขาไปขอความชวยเหลือในสวนของประเด็น
เรงดวน (Hot Issue) เปนตน  
 4. จัดฝกอบรม Knowledge Engineer ผูเช่ียวชาญ และผูใชงานทั่วไป โดยการประยุกตใช
ทฤษฏี Learning in Action เรียนรูโดยการสืบความลับ (Mode Intelligent Learning) เปนการ
ฝกอบรมโดยวิธีการนําความรูท่ีไดจากการสัมภาษณสอบถามผูเช่ียวชาญ (Inquiry) แลวนําความรู
ดังกลาวมาวิเคราะห/สังเคราะห จากน้ันจึงใหเจาหนาท่ี IT รวมกับ KE นําความรูเขาสูระบบ KMS 
เพื่อให Cop งานนิติกรคดีแพงนําความรูดังกลาวไปใชประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
 5. จัดฝกอบรมหัวหนา KM Team ประยุกตใชทฤษฏี Learning in Action เรียนรูในการนํา
การเรียนรู (Mode Leading Learning) โดยส่ือสารกับหัวหนา KM Team เพื่อใหเปนผูนําในการ
เรียนรูโดยใหเปดใจรับขอมูลและแนวคิดใหม ๆ ของ KM Team ไมควรยึดติดกับแนวความคิดหรือ
ประสบการณเดิม ๆ หากมีนิติกรยายเขามาปฏิบัติงานใหมจะตองมีการสอนงาน (Coaching) ใหรูถึง
ระบบ KMSใหแกบุคลากรท่ียายเขามาใหมนั้น 

6. จัดฝกอบรมเจาหนาท่ี IT ใหมีความรูเกี่ยวกับระบบ KMS รวมทั้งใหทราบถึงวิธีการนํา
ขอมูลเขาสูระบบ KMS 
ปท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมการนิเทศระบบงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง (ตอเนื่อง) 
วัตถุประสงค   
 1. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบ KMS (ตอเนื่องใหเกิดการเรียนรูซํ้า) 
 2. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบ KMS ใหกับผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงท่ีเขาปฏิบัติงานใหม 
วิธีดําเนินงาน 
 1. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแกนิติกรคดีแพงท่ีเขามา
ปฏิบัติงานใหม เพ่ือใหทราบถึงประโยชน และการนําระบบการจัดการความรูไปใชเพื่อแกไขปญหา
ในการทํางานของนิติกรคดีแพง 
 2. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแก นิติกรคดีแพงและ
บุคลากรอื่นท่ีฝกอบรมในปท่ี 1 แลว แตยังไมเขาใจการใชระบบ KMS เพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูซํ้าจนเกิดทักษะในการเขาใชระบบ KMS จนสามารถายทอดใหผูอ่ืนได 
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กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมโอบอุม 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันในกลุมผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง 
 2. เพื่อสรางและเพิ่มความสัมพันธในกลุมผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง อันจะสงผลถึงการ
ถายทอดความรูลึกซ้ึงอันเปนผลจากการพัฒนาความสัมพันธท่ีดีข้ึน 
 3. เพื่อใหเกิดการถายทอดความรูขามช้ัน เปนวงจรเครือขายกระจายความรูใหกวางขวางจาก
การสอนงานระหวางกัน (พี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน พี่ใหนอง นองใหพี่) 
วิธีดําเนินงาน 
 1. จัดกิจกรรมการพูดคุย เปนช่ัวโมงแหงการเลาเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณการทํางานของ
ผูเช่ียวชาญแตละทาน แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันโดยเร่ิมตนจากในกลุม KM Team นิติกรคดีแพง
กอนเปนอันดับแรก แลวจึงขยายวงกวางออกไปท่ัวท้ังองคกร 
 2. ผลัดกันเลาประสบการณและปญหาในการทํางานของแตละคน เพ่ือขอความคิดเห็นและ
รวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน โดยแชรความเห็นในลักษณะการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
พรอมบอกเทคนิคของผูปฏิบัติงานแตละคนท่ีใชในการจัดการกับปญหาแลวไดผลเปนท่ีนาพอใจ 
 3. นําปญหาและประสบการณท่ีนาสนใจข้ึนระบบ KMS เพื่อเผยแพร และใหบุคลากรใน
องคกรเขาระบบมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในนานาทัศนะของแตละคน  
หมายเหตุ 
 กิจกรรมนี้ตองมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใชระบบ KMS โดยใหเขาไปรวมกันต้ัง
กระทูและแสดงความคิดเห็นในหนากระดานสนทนาบนระบบ ซ่ึงจะเปนการสรางเครือขายการ
เรียนรูอันเกิดจากระบบการจัดการความรูท่ีสรางขึ้น 
ปท่ี 3 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมการนิเทศระบบงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง (ตอเนื่อง) 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบ KMS (ตอเนื่องใหเกิดการเรียนรูซํ้า) 
 2. เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS พรอมแจงใหทราบถึงความสําคัญ และ
ประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบ KMS ใหกับผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงท่ีเขาปฏิบัติงานใหม 
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วิธีดําเนินงาน 
 1. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแกนิติกรคดีแพงท่ีเขามา
ปฏิบัติงานใหม เพ่ือใหทราบถึงประโยชน และการนําระบบการจัดการความรูไปใชเพื่อแกไขปญหา
ในการทํางานของนิติกรคดีแพง 
 2. นําเสนอและสาธิตการเขาใชระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง ใหแก นิติกรคดีแพงและ
บุคลากรอ่ืนท่ีฝกอบรมแลว แตยังไมเขาใจการใชระบบ KMS เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูซํ้าจน
เกิดทักษะในการเขาใชระบบ KMS จนสามารถายทอดใหผูอ่ืนได 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมการประกวด Expert Awards 
วัตถุประสงค   
 1. เพื่อคนหา Expert (ผูเช่ียวชาญ) คนใหม ท่ีจะเขามาเปนผูเช่ียวชาญประจําระบบการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพงรวมกันผูเช่ียวชาญรุนเดิม 
 2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาและนําเสนอแนวความคิดในการจัดการความรูดวยประสบการณ
ใหมนําสูระบบการจัดการความรู โดย Expert คนใหม 
 3. เพื่อสรางแรงจูงใจในการเขาใชงานระบบ KMS ผานกิจกรรมของระบบ 
วิธีดําเนนิงาน 
 จัดประชาสัมพันธผานหนาระบบ KMS (กระดานสนทนา Blog ปฏิทินกิจกรรม) เพื่อ
ประชาสัมพันธกิจกรรมการประกวด Expert Awards ใหทราบท่ัวกัน โดยกําหนดเง่ือนไขในการเขา
ประกวดเนนท่ีคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนผูเช่ียวชาญ เทคนิคและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถนํามาแกไขและจัดการปญหาของผูปฏิบัติงานนิติกรไดถูกตอง เปนจริงมาก
ท่ีสุด 
กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมเกลียวความรูสูความรูท่ีงอกงาม 
วัตถุประสงค   
 1. เพ่ือเปล่ียนสถานะของความรู ตามทฤษฎีวงจร SECI ของ Nonaka เกิดการแลกเปล่ียน
ระหวางกัน ทําใหเกิดการงอกงามของความรูใหม 
 2. เพ่ือจัดเก็บองคความรูใหมท่ีงอกงามไวนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานนิติ
กรคดีแพง 
วิธีดําเนินงาน 
 จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในรูปแบบกลุม Work Shop ระดมสมอง แลกเปล่ียนความรูใน
การทํางานซ่ึงกันและกัน มีการรวบรวมเอกสารจากสื่อตาง ๆ แลวนําเอกสาร คูมือในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรวบรวมไวนั้นมาสังเคราะห เปรียบเทียบกับประสบการณการทํางานจริง เพื่อใหไดองคความรู
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ใหมท่ีมีการพัฒนาอยางไมส้ินสุด ตามหลักตามวงจร SECI ของ Nonaka ทําใหเกิดการเปล่ียนสถานะ
ของความรู 4 รูปแบบ ดังน้ีคือ 
 1. Socialization (Tacit Knowledge  Tacit Knowledge) 
 การแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันจากประสบการณตรงของแตละคน 
 2. Externalization (Tacit Knowledge  Explicit Knowledge) 
 การสรางและถายทอดความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล แลวเผยแพรเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
นํามาใชในการทํางาน 
 3. Combination (Explicit Knowledge  Explicit Knowledge) 
 รวบรวมความรูประเภท Explicit Knowledge จากส่ือตาง ๆ อยางหลากหลาย เพื่อนํามาสราง
เปนความรูประเภท Explicit Knowledge แบบใหม 
 4. Internalization (Explicit Knowledge  Tacit Knowledge) 
 การนําความรูท่ีไดจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติงาน จนเกิดความรูใหมเพิ่มข้ึน 
 
4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 
 
 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลจะพิจารณาจากการสาธิตระบบการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนางานนิติกรคดีแพง และการเสนอแผนกิจกรรมกับ KM Team หรือผูเช่ียวชาญ 

4.2.1 การสาธิตระบบ 
  การสาธิตระบบการจัดการความรู มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบระบบวา มีความ
เหมาะสมหรือไม ท้ังในเร่ืองการออกแบบ วิธีการเขาใชงาน สามารถใชงานไดจริงหรือไม ควร
ปรับปรุง และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอะไร มีข้ันตอนการสาธิต ดังน้ี 

4.2.1.1 วิธีการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพงได
ดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 จากน้ันจึงทําการ
วิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis 
and Data Structuring)  

1) การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG 1: Requirement 
Elicitation)  

    (1) การสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคดีแพงเพื่อตองการไดขอบเขต
ของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงานของนิติกรคดีแพง กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 
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กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรูของงานนิติกรคดีแพง 

    (2) การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ 
แนวคิด หลักการท่ีสําคัญ และเทคนิคในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพงเพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานอัยการ รวมท้ังคดีตัวอยาง (Case Study) ท่ีสําคัญ 

2) วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement 
Analysis)  

การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามความตองการ
ของผูใชงานระบบ จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อท่ีจะเปล่ียนความตองการ
ของผูใชงานใหเปนความตองการทางดานเทคนิคของระบบ 

3) วิเคราะหความตองการซอฟทแวร (ENG 3: Software Requirement 
Analysis)  

เปนการนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง
ความตองการของสวนประกอบตาง ๆ ท่ีอยูภายในระบบ 

4) การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design)  
เปนการออกแบบลักษณะของซอรฟแวรซ่ึงจะนําไปใชไดจริงและสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 
 4.2.2 วิธีการเขาใชงานระบบการจัดการความรู 
 ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ท่ี URL (Universal 
Resource Location) www.kmcenter.in.th จะปรากฏหนาจอแรก (Homepage) ดังรูปท่ี 4.48 และ
หนาจอถัดไปของการเขาสูระบบ ดังรูปท่ี 4.49-4.52 
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4.2.3 การเสนอแผนกิจกรรม 
 เปนการนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู พรอมทําความเขาใจกับบุคลากร 
ในองคกร โดยไดนําเสนอแผนกิจกรรมตอ KM Team นิติกรคดีแพง ซ่ึงแผนกิจกรรมจะตองมีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศนดานการจัดการความรูท่ีผูบริหารไดมอบให  
 
4.3 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 
 
 จากการเขาสาธิตระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรแพงและนําเสนอแผนการ 
จัดกิจกรรมการจัดการความรูตอ KM Team นิติกรแพงแลว สามารถสรุปผลการวิเคราะหและ
ประเมินคาขอมูลไดดังนี้คือ 
 KM Team มีความเห็นรวมกันวา ระบบมีความเหมาะสม สามารถเขาใชงานไดจริง มีความ
ครอบคลุมดานความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี แตวิธีการเขาใชระบบมีหลาย
ข้ันตอน ทําใหเขาถึงไดคอนขางยากหากผูใชไมมีความรูเร่ืองการใชงานคอมพิวเตอร ซ่ึงตรงจุดนี้ 
ผูคนควาไดรับทราบและจะนํามาพิจารณาปรับปรุงระบบใหสามารถเขาถึงไดงายยิ่งข้ึน และจะลด
ข้ันตอนการเขาสูระบบในหนาท่ีไมจําเปนลง ท้ังนี้เพื่อลดความซับซอนของข้ันตอนในการเขาใช 
 นอกจากนี้ KM Team ยังมีขอเสนอแนะในอนาคตตองการใหระบบสามารถติดตอกับ
หนวยงานท่ีตองประสานงานดวยไดทันที ในเร่ืองของการประสานงานการจัดสงเอกสารราชการ 
หรือขอมูลเกี่ยวกับสํานวนคดีตาง ๆ ใหมีลักษณะคลายกับตูจดหมายท่ีสามารถรับ-สงเอกสารไดใน
รูปแบบไฟลเอกสาร และมีการบันทึกการสงเพื่อเปนหลักฐานประกอบคดีได 
 ในเร่ืองของแผนการจัดกิจกรรม คณะ KM Team มีความเห็นชอบรวมกันแลววาแผนการ 
จัดกิจกรรมดี มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนของ
ผูบริหารมาก เพราะแตละกิจกรรมลวนเปนการเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงมีการพัฒนา
ความรูในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน แตมีขอเสนอแนะในสวนของกิจกรรมการนิเทศ คือ ตองการ
ใหมีการจัดตอเนื่องเปนประจําทุกป ไมควรใหจัดเพียงปแรก และควรจัดเปนประจําเม่ือมีนิติกรเขา
มาปฏิบัติงานใหม หรือเม่ือมีการพัฒนาปรับปรุงหนาระบบ เพื่อเปนการ Update ขอมูลในระบบและ
สามารถเรียนรูระบบไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา สวนกิจกรรมอื่นนอกจากนี้เห็นวาดี มีความ
เหมาะสม  
 
 
 



117 

 

4.4 ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ 
 
ปจจุบันระบบการจัดการความรูถูกนํามาใชอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ 

หรือภาคเอกชนลวนใหความสนใจกับการพัฒนาองคกรควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรในองคกร 
โดยนําระบบการจัดการความรูเขามาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของ
บุคลากร ทั้งระบบการจัดการความรูยังเปนระบบการพัฒนาท่ียั่งยืนสามารถตอยอดความรูไปได
ตลอดเวลา  

สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการนําระบบการจัดการความรูเขามาเพื่อจัดการกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางานของบุคลากร เม่ือประมาณป พ.ศ.2552 ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองใหมท่ีบุคลากรยังไมมี
ความรูความเขาใจ การจัดการความรูคืออะไร ทําไมตองจัดการความรู และจัดความรูแลวจะไดอะไร 
เหลานี้คือปญหาที่ถูกถามจากบุคลากรในหนวยงาน สวนใหญมองวาเปนการจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบใหม และการนําระบบการจัดการความรูมาใชนี้เปนการเพิ่มภาระใหแกบุคลากรที่มี
งานประจํามากอยูแลว ภายหลังจากการสาธิตระบบและอธิบายถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบการ
จัดการความรูทําใหผูเช่ียวชาญและผูใชงานระบบ มีความเขาใจและใหความสนใจเร่ืองการจัดการ
ความรูมากยิ่งข้ึน และเต็มใจท่ีจะใหความรวมมือในการดําเนินสรางและจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมการจัดการความรูท่ีไดเสนอไป  

กลุม CoP และ KM Team ของนิติกรคดีแพง นับเปนกลุมท่ีมีความเขมแข็ง มีความ
กระตือรือรน ยอมรับในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการนําระบบการจัดการความรูเขามา
ประยุกตใชในการทํางาน ซ่ึงความแตกตางของบุคคลไมวาจะเปนเร่ือง เพศ อายุ ตําแหนงหนาท่ี 
ในการทํางานมิไดเปนปจจัยท่ีจะทําให KM Team นิติกรคดีแพงมีผลตอบรับการจัดการความรูท่ี
แตกตางกัน ตรงกันขามความแตกตางของบุคคลกลับยิ่งทําใหเกิดการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวาง
ผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงดวยกัน เนื่องจากมีการหมุนเปล่ียนเวียนถายทอดความรูระหวางกันไดดี
มาก มีการยอมรับและใหความสนใจตลอดเวลาการนําเสนอระบบและแผนกิจกรรม มีเพียงปญหา
เร่ืองปริมาณงานท่ีคอนขางมาก ทําใหการนัดหมายทําไดยากที่จะเขารวมประชุมพรอมกันทุกคน  
ซ่ึงผูคนควาก็ไดพยายามนัดหมายลวงหนาและทําหนังสือขออนุญาตจากผูบริหารในการประชุม 
แตละคร้ังตลอดชวงการศึกษาคนคร้ังนี้ 
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4.5 แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 
 
ระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนานิติกรคดแพงเปนเคร่ืองมือการจัดการความรูโดยมีภารกิจ

สําคัญ (Critical Task) คือ ภารกิจดานการตรวจสํานวนคดีเบ้ืองตน กระบวนการสรางระบบเปนไป
ตามมาตรฐาน ISO 12207/15504 โดยการใชวิธีทางวิศวกรรมความรู Common KADS ในการ
วิเคราะหขอมูล 

เนื่องจากลักษณะงานท่ีนิติกรคดีแพงตองรับผิดชอบมีหลายหนาท่ี โดยแบงประเภทงานออก
ไดเปน 2 ประเภทใหญท่ีถือเปนงานหลักตองรับผิดชอบคือ งานคดี และงานประสานงาน ซ่ึงในสวน
ของงานคดีนั้นก็ยังแยกยอยออกไปอีก ไดแก งานการตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตน กระบวนงาน 
ช้ันพิจารณาของศาล งานข้ันการบังคับคดี และงานการหักลางทะเบียนเงินยืม ทุกข้ันตอนถือวา 
มีความสําคัญและจําเปนตองจัดการความรู ท้ังความรู ท่ี เปนความรูฝงลึกอยูในตัวคน (Tacit 
Knowledge) ซ่ึงเกิดจากประสบการณจริงในการปฏิบัติงานและความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) 
คดีแพงมีความหลากหลายในประเภทของคดี ทําใหตองหม่ันศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับหลักกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญประกอบกันอยูเสมอ 
ดังนั้น ระบบการจัดการความรูจึงจําเปนตองมีการพัฒนาตอไปใหครบทุกประเภทของงานท่ีนิติกร
คดีแพงตองรับผิดชอบ และลงลึกไปในแตละข้ันตอนของแตละประเภทงาน โดยเร่ิมจากภารกิจงาน
การตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตนเปนอันดับแรกในการสรางระบบการจัดการความรู การนําระบบ
การจัดการความรูมาใชแกปญหาเร่ืองการขาดความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานของนิติกร 
คดีแพง ควรพัฒนาใหครอบคลุมท่ัวถึง มีองคความรูใหมอันเปนประโยชนสนับสนุนการทํางานของ 
นิติกร โดยในอนาคตตองการพัฒนาใหเปนระบบการจัดการความรูแบบอัจฉริยะ คือ สามารถท่ีจะ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ท่ีสําคัญ เชน หนวยงานศาล ระบบการจัดการความรูตองมี
บริการในสวนของการนําสงเอกสารสําคัญในคดีตอศาล โดยที่ไมตองเดินทางไปยังศาลพรอมกัน
สามารถตรวจสอบการมีคําส่ัง/คําพิพากษาของศาลผานระบบไดทันที ซ่ึงจะตองเปนการพัฒนาตอ
ยอดความรูโดยขอความรวมมือกับองคกรศาลในการจัดทําระบบการจัดการความรูอัจฉริยะนี้ดวย 

 เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของพิพัฒน พึ่งพาพงศ ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช
ประโยชนและความพึงพอใจตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของนิติกร สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรม
การใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของ
นิติกร จากผลการศึกษาดังกลาวช้ีใหเห็นวา หนึ่งในปญหาสําคัญท่ีนิติกร สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาประสบ ก็คือ ปญหาในดานการขาดความรูการใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนเร่ืองท่ี
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เกี่ยวกับการนําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเขามาใชเพื่อสนับสนุนการทํางานของนิติกร แตเกิด
ปญหาการขาดความรูและทักษะในการใชระบบเทคโนโลยี ทําใหระบบไมสามารถท่ีจะตอบสนอง
และสนับสนุนการทํางานของนิติกรไดเต็มท่ีตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว โดยแนวทางการแกไข
เสนอใหตองมีการจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูในการใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงผูคนควาเห็นวามีความสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนกับงานนิติกรคดีแพง
ท่ีผูคนควาทําการศึกษาอยูคือ ปญหาการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง 
สํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงปญหาดานการขาดความรูในการใชระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศน้ัน 
ก็เปนสภาวการณท่ีเกิดขึ้นกับนิติกรคดีแพงเชนเดียวกัน 

อยางไรก็ตามแมผูศึกษาจะไดเสนอแนวทางแกปญหา โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรูดานการใชงานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไวแลว อยางไรก็ตามผูคนควาเห็นวาทางแกไข 
ท่ียั่งยืนควรมีการจัดสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) ควบคูกับการ
นําทฤษฎีการจัดการความรูมาใชเพื่อจัดการกับปญหาการขาดความรูของนิติกรไดอยางถูกตอง ตรง
ประเด็นมากท่ีสุด ก็นาจะเปนแนวทางท่ีสามารถแกปญหาการขาดความรูของนิติกรดังกลาวขางตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 


