บทที่ 1

บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สาขาวิชานิติศาสตร์เล็งเห็นความสาคัญของการจัดทาวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพของคณาจารย์ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดยศึกษา ค้นคว้า จากเอกสาร
งานวิชาการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คณาจารย์ได้ มีผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้มีงานวิชาการที่มีคุณภาพหลากหลายประเภทในวง
วิชาการ ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นแก่สังคม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้บริการการศึกษาให้แก่สังคม
โดยการเขียนบทความทางด้านกฎหมาย รวบรวมคาพิพากษาฎีกาต่าง ๆ ที่ศาลฎีกาได้พิจารณาไว้
แล้วมาให้นักศึกษาวิเคราะห์ ถึงคาพิพากษาต่างๆ รวมทั้งการเขียนแนะนากฎหมายใหม่ เพื่อเป็น
ประโยชน์ แก่นั กศึก ษา และนั กศึกษายัง สามารถใช้เนื้ อหาต่ างๆ ที่ คณาจารย์เขียน หรือจากค า
พิพากษาต่าง ๆ ไปเป็นแนวทางในการศึกษากฎหมายได้ และอีกแนวทางหนี่ง สาขาวิชานิติศาสตร์
เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งในการเรียนสาขาวิชานิติศาตร์
นั้นนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าความรู้จากตาราที่สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ผลิตขึ้นเพื่อประกอบการเรียน
ในแต่ละชุดวิชา การศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์นักศึกษาจะศึกษาจากตาราอย่างเดียวไม่เพียงพอ
นักศึกษาจะต้องมีตาราเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรียน คือ หนังสือประมวลกฎหมาย ซึ่งมีหลายเล่ม
ลักษณะของกฎหมายต่างกัน ซี่งส่วนใหญ่ที่นักศึกษาจะต้องมี ประกอบการเรียนคือหนังสือประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งหนังสือในแต่ละเล่มจะกล่า วถึงมาตราที่เกี่ยวข้องกับตารา
เรี ย นที่ส าขาวิช านิ ติศ าสตร์ ไ ด้ผ ลิ ต ขึ้น ในการทาข้อสอบของสาขาวิช านิ ติศ าสตร์จ ะแบ่ง ข้ อ สอบ
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ ข้อสอบปรนัย ส่วนที่สองเป็นข้อสอบอัตนัย ซึ่งนักศึกษาจะต้องทาทั้ง
สองส่วนให้ผ่านตามเกณฑ์กาหนดของมหาวิทยาลัยถึงจะสอบผ่าน ซึ่งในการสอบที่ผ่านๆ มานักศึกษา
เป็นจานวนมากจะทาข้อสอบอัตนัยไม่ค่อยได้เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการทาข้อสอบ ไม่
เข้าใจประเด็นที่ตั้งเป็นคาถามหรือข้อสอบ ตอบไม่ตรงคาถามโดยไปตอบในสิ่งที่ไม่ได้ถามบ้าง ไม่ครบ
ตามที่ ถ ามโดยขาดไปบ้ า งเอาไปปะปนกั บ เรื่ อ งอื่ น ๆ ซึ่ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาสอบไม่ ผ่ า น สาขาวิ ช า
นิ ติศาสตร์ มีความตะหนั กในข้อนี้ จึง หาแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่ว ยเหลื อแนะนาให้
นักศึกษาได้รู้และเข้าใจตลอดจนการปฏิบัติตนในการสอบแต่ละครั้งอันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง
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สาขาวิชาจึงได้จัดทาวารสารกฎหมายกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่ออานวยประโยชน์แก่นักศึกษา
ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดทาวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน
เป็นการแนะนาการเรียนให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์จัดทาคาตอบวิชากฎหมายในการสอบครั้ง
ต่อไปให้ถูกต้อง เพื่อให้การทาวารสารวิชาการทางกฎหมายมีมาตรฐาน สาขาวิชานิติศาสตร์จึงได้
จัดทาระเบียบสาขาวิชานิติศาสตร์ว่าด้วย การจัดทาหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. 2534 เพื่อใช้ถือปฏิบัติ
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ต่อไป
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการกาหนดปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ของ
สาขาวิชา ดังนี้
ปณิธำน
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต ขยาย
โอกาสในการศึกษาวิชานิติศาสตร์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง พัฒนาคุณภาพของประชาชน เพิ่มพูน
วิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้กฎหมาย รู้จักและเคารพสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและของผู้อื่น สามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บุคคลอื่นในสังคม เป็นบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางกฎหมายและทางนิติศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจ เพื่อให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมกฎหมาย
ปรัชญำ
การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์อย่างกว้างขวาง เป็นปัจจัยสาคัญในการ
สร้างสมความก้าวหน้า ความแข็งแกร่ง ความสันติสงบสุข และความยุติธรรมของสังคมไทย
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทางกฎหมายในระบบการศึกษาทางไกล และมีบทบาทชี้นา
สังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตวิชานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตามความต้องการของสังคม
2. เพื่อพัฒนาบุคลกรที่อยู่ในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ให้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพแวดล้อม
3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าทางด้านกฎหมาย ให้กว้างขวางต่อเหตุการณ์มากขึ้น
4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย
และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จาเป็นต่อการดารงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษา
ต่อเนื่องในระดับต่างๆ
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5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความสานึก
ในความยุติธรรมและคุณธรรมอันสูง
สาขาวิช านิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ งจนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา
2556) ในหลายระดับ ประกอบด้วย
1. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับต่ากว่าปริญญาตรี ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นาชุมชน (1 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี) เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง มสธ. กับกรมที่ดิน เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมที่ดิน
2. จั ดการเรี ย นการสอนระดับปริญญาตรี หลั กสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งสาขาวิช า
นิ ติศาสตร์ ได้ป รั บ ปรุ งหลั กสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต โดยการควบรวมหลั กสู ตรนิติศาสตร์ 3 ปี และ
หลักสูตรนิติศาสตร์ 4 ปี เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2553 เพื่อให้หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยสาขาวิชา
ปรับคุณสมบัติของผู้ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในหลักสูตรนิติศาสตร์ (3 ปี) และ (4
ปี ) เข้าด้ว ยกัน และจั ดกลุ่ มชุดวิช าในหมวดวิช าเฉพาะส าหรับชุ ดวิ ช าเลื อ ก เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษาในระดั บ นิติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต นอกจากนี้ ยั ง ได้ ป รั บ ปรุ ง โครงสร้าง
หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ไปคู่ขนานด้วย โดยมีการลดชุดวิชาในหมวดวิชาแกนและเพิ่มชุดวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ แต่จานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรเท่าเดิม
3. จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ตรระดั บบั ณ ฑิ ต ศึก ษา เริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึก ษา 2552
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ วิชาเอกกฎหมาย
มหาชน และวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม และยังอยู่ในระหว่างจัดทาหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกเพื่อเปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2562
การจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิต นิ
ติศาสตรออกไปรับใช้สังคมจานวนมาก โดยเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่มีผู้สนใจในการสมัคร
เป็ น นั ก ศึ ก ษาเป็ น จ านวนมาก จากการที่ มี ผู้ ส นใจสมั ค รเรี ย นมาก จึ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
นิ ติศาสตร์ มีพื้น ฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน ทาให้ การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากการเรียนวิชากฎหมายเป็นการเรียนที่ต้องใช้ทั้งความจา ความเข้าใจ และการ
ประยุกต์ใช้หลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ การมีปัญหาดังกล่ าวทาให้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งสอบไม่
ผ่านในการเรียนชุดวิชากฎหมาย ส่งผลให้นักศึกษาส่วนหนึ่งหมดกาลั งใจ และท้อแท้ในการเรียน
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ จนท าให้ ต้ อ งเปลี่ ย นสาขาวิช าเรีย นใหม่ ห รือ ลาออกกลางคั น เพื่ อ เป็ น การ
แก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน สาขาวิชาได้จัดทาวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น
ตั้งแต่ปี 2534 โดยจัดทาปีละ 2 ฉบับ ซึ่งจะออกในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยมี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ ช ากฎหมายและตอบปั ญ หาข้ อ สอบ พร้ อ มแนวการตอบและการ
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วิ เ คราะห์ ชุ ด วิ ช าที่ มี ข้ อ สอบอั ต นั ย ของภาคการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาน าไปใช้ อ่ า น
ประกอบการเรียนและศึกษาเป็นแนวทางในการตอบข้อสอบอัตนัยด้วยตนเองจนจบการศึกษา
การจัดทาวารสารวิชาการกฎหมายที่ผ่านมาพบว่า การไม่มีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงาน
ไว้อย่างเป็นระบบ ทาให้การทางานด้านวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชที่ออกปีละ 2 ฉบับ แต่ละ
ฉบับไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นควรจัดทาคู่มือการจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง สาเร็จในเวลาที่รวดเร็ว ตลอดจนทา
ให้การทางานเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งลดระยะเวลาในการสอนงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้คู่มือปฏิบัติงานงานประสานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การ
ประสานงานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. เพื่อให้การประสานงานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย ดาเนินการได้อย่างเป็น
ระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานงานประสานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย สาขาวิชา
นิติศาสตร์เล่มนี้ เป็นการรวมระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้
การดาเนินงานประสานงานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมายเป็นไปในแนวเดียวกันและมีความเป็น
ระบบในการทางานมากขึ้น รวมทั้งมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มจัดทาดังนี้
1. การเสนอแต่งตั้งกองบรรณาธิการ
2. การจัดประชุมกองบรรณาธิการ
3. ขั้นตอนการขอรับบทความ
4. การประสานงานการจัดพิมพ์วารสาร
5. การเบิกจ่ายค่าจัดพิมพ์
6. การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณ
7. การเผยแพร่และจัดจาหน่ายตารา
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1.4 นิยำมศัพท์
ในการจัดทาคู่มือจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย มีนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- มหาวิทยาลัย
หมายถึง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- คณะกรรมการประจาหน่วยงาน หมายถึง
คณะกรรมการประจา
สาขาวิชานิติศาสตร์
- สาขาวิชา
หมายถึง
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประธานคณะทางาน
หมายถึง
ประธานคณะทางานจัด
ทาวารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู้ทางาน
หมายถึง
อาจารย์ในคณะทางาน
จัดทาวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู้จัดการ
หมายถึง
อาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ทาหน้าที่ผู้จัดการวารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- อาจารย์
หมายถึง
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
- เจ้าหน้าที่สาขาวิชา/
หมายถึง
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ
งานเลขานุการกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
หมายถึง
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด
ต่าง ๆ 10 ศูนย์
- บัญชี มสธ.
หมายถึง
บัญชีออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วารสารวิชาการทางกฎหมาย หมายถึง
หนังสือวารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- วารสารกฎหมาย
หมายถึง
หนังสือวารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานจัดทาวารสารวิชาการกฎหมาย
สาขาวิชานิติศาสตร์
2. ให้บุคคลกรสาขาวิชานิติศาสตร์รับทราบระเบียบ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง หากได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาให้ปฏิบัติงานจัดทาวารสาร
3. ให้ การทางานมีรู ปแบบและมาตรฐานเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
รวดเร็ว และสามารถติดตามงานได้ทันต่อเวลา
4. ให้ทราบปัญหา อุปรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่
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บทที่ 2

กำรวิเครำะห์งำน
2.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
2.1.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการแบ่งส่วนราชการ1 ประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1.1.1 สำนัก/สถำบัน/กอง/ศูนย์/และหน่วยงำนเทียบเท่ำ ประกอบด้วย
1) สานักงานอธิการบดี ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน
กองการเจ้ า หน้ า ที่ กองพั ส ดุ งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ งานอาคารสถานที่ หน่ ว ยเลขานุ ก ารกิ จ
ศูน ย์ ป ระสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิทยุสื่ อสาร ศูนย์สั มมนาและ
ฝึกอบรม ศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ สานักงานสภามหาวิทยาลัย และกองกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจัดให้ศูนย์สัมมนาและศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ฝึกเทคโนโลยี
การพิมพ์แห่งชาติ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ2
2) สานักทะเบียนและวัดผล
3) สานักเทคโนโลยีการศึกษา
4) สานักบริการการศึกษา
5) สานักวิชาการ
6) สานักบรรณสารสนเทศ
7) สานักพิมพ์3
8) สานักการศึกษาต่อเนื่อง4
9) สานักคอมพิวเตอร์
1 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2557 และ www.stou.ac.th
2 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้ดาเนินการ

เป็นแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในช่วงที่ยงั ไม่สามารถแยกออกจากมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
จากรายรับที่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษประมาณการว่าจะได้รับไม่เกินร้อยละ 90
3 มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
4 มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
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10) สถาบันวิจัยและพัฒนา
11) สานักบัณฑิตศึกษา
2.1.1.2 สำขำวิชำ ประกอบด้วย
1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
3) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
9) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
4) สำขำวิชำนิติศำสตร์
6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8) สาขาวิชารัฐศาสตร์
10) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
12) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แสดงในรูปแผนภาพได้ ดังนี้
แผนภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
สภำมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (มสธ.)
อธิกำรบดี
สภำวิชำกำร
ผู้ช่วยอธิการบดี

สำยวิชำกำร 5
(สำขำวิชำ)
ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศำสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์

รองอธิกำรบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำยสนับสนุนวิชำกำร6
(สำนัก/สถำบัน/กอง/ศูนย์/และหน่วยงำนเทียบเท่ำ)
สานักงานอธิการบดี7
สานักทะเบียนและวัดผล
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
สานักบริการการศึกษา
สำนักวิชำกำร
สานักบรรณสารสนเทศ
สานักพิมพ์
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักคอมพิวเตอร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักบัณฑิตศึกษา

5 ที่มา : www. stou.ac.th
6 ที่มา : www. stou.ac.th
7 หน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ กองพัสดุ งานวิเทศสัมพันธ์ งาน

อาคารสถานที่ หน่วยเลขานุการกิจ ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิทยุสื่อสาร ศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม ศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยและกองกฎหมาย
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2.2 กำรวิเครำะห์งำนของงำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำนิติศำสตร์
การวิเคราะห์งานในคู่มือการปฏิบัติงานงานประสานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย
กระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของงานส่งเสริมและพัฒนางาน
เลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดสานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อย่างเป็นระบบตาม
โครงสร้างพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งจะแบ่งได้ ดังนี้
2.2.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักวิชำกำร
สานักวิชาการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2521 เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและบริการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2522
มหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
สานักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีสานักที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกัน 4 สานัก คือ 1)
สานักทะเบียนและวัดผล 2) สานักเทคโนโลยีการศึกษา 3) สานักบริการการศึกษา และ 4) สานัก
วิชาการ โดยให้สานักวิชาการมีการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สานักงานเลขานุการ
ฝ่ายตารา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายวิจัย
ในระหว่างปี พ.ศ. 2526 - 2546 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงส่วนราชการในส านั ก
วิช าการหลายครั้ ง เช่น รั บ โอนงานอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพบัณฑิตจากสานักบริการ
การศึกษา จัดตั้งงานฝึกอบรมเพื่อให้บริการแก่ชุมชนและต่อมามหาวิทยาลัยโอนไปจัดตั้งเป็นสานัก
การศึกษาต่อเนื่อง โอนงานฝ่ายวิจัยไปจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2547 ได้แบ่งส่วนราชการในสานักงานเลขานุการในสานักหรือสถาบันใหม่
และเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสานักหรือสถาบัน ตามประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม
2547 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยให้ยกเลิกหน่วยงานภายในสานักวิชาการ ประกอบด้วย
หน่วยเลขานุการกิจคณะกรรมการประจาสาขาวิชา สานักงานเลขานุการ หน่วยเลขานุการกิจสภา
วิชาการ สานักงานเลขานุการ หน่วยเลขานุการกิจสานักวิชาการ สานักงานเลขานุการ งานธุรการ
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ และแบ่งส่วนราชการสานักงานเลขานุการ สานักวิชาการใหม่ ดังนี้
1. งานอานวยการ
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานเลขานุการสภาวิชาการ
4. งานเลขานุการกิจสาขาวิชา
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ปัจจุบัน สานักวิชาการมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้
1. สานักงานเลขานุการ
2. ฝ่ายตารา
3. ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
4. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
5. ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักวิชาการ แสดงในรูปแผนภาพได้ ดังนี้
แผนภำพที่ 2 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักวิชำกำร
สานักวิชาการ

สานักงาน
เลขานุการ

ฝ่ายตารา

ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการ
สอน

ฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์

ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ

งานอานวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ
งำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำ

สานักงานเลขานุการมีงานในความรับผิดชอบคือ งานอานวยการ งานบริหารทั่วไป
งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ งำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำ ซึ่งงานเลขานุการกิจสาขาวิชาต่างๆ จะ
ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งสาขาวิชาต่างๆ สาหรับงานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้น
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พร้อมกับการจัดตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2523 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการ
จัดตั้งสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เพื่อ
ทาหน้าที่อานวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านวิชาการต่างๆ แก่สาขาวิชานิติศาสตร์
2.2.2 โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนรำชกำรของงำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำนิติศำสตร์
การแบ่ ง ส่ ว นราชการในงานเลขานุก ารกิ จ สาขาวิช า ไม่ มี ก ารประกาศการแบ่ ง
ราชการที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัย พบแต่เพียงจากการกล่าวถึงของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์) ซึ่งเป็นประธานและวิทยากร 8บรรยายในการ
สั มมนาการจั ดทาแผนกลยุทธ์ของสานักวิช าการ เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2547 ซึ่งท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ บรรยายให้ผู้เข้าสัมมนาฟังว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกของการตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยเลขานุการกิจคณะกรรมการประจาวิชานั้น (งานเลขานุการกิจสาขาวิชา
ในปัจจุบัน) เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานของสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นในขณะนั้น มี
หน้าที่รับผิดชอบการอานวยความสะดวกในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้แก่สาขาวิชาในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ส่วนงานด้านวิชาการให้เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชาแต่ละ
สาขาวิชาเป็นผู้ประสานงาน แต่เนื่องจากความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารต่าง ๆ
สถานที่ ตั้ ง ที่ ท างานของสาขาวิ ช าและส านั ก วิ ช าการอยู่ ห่ า งไกลกั น ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การประสานงาน
สาขาวิชาจึงขอให้สานักวิชาการส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลขานุการกิจคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
ขณะนั้นไปประจาอยู่ในแต่ละสาขาวิชา ต่อมาได้มีการตั้งสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ส่วนสาขาวิชาที่มีอยู่เดิมมี
ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มให้มีหลักสูตรมากขึ้น จานวนคณาจารย์ประจาสาขาวิชา
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนั กศึกษามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ตามการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลั ย ส านัก
วิชาการจึงต้องเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ในงานเลขานุการกิจที่ประจาอยู่ในแต่ละสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น
ตามภารกิจของสาขาวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่างานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้
เติบโตคู่มากับสาขาวิชาฯ แม้ผู้เขียนเองตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัติงานเลขานุการกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ในตาแหน่งพนักงานธุรการ ก็ได้รับทราบจากเลขานุการสานัก
วิชาการในขณะนั้นแต่เพียงว่ามีหน้าที่รับผิดชอบอานวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ในด้านธุรกา ร
รับ-ส่ง หนังสือ จัดเก็บ ทาลายเอกสาร ดูแฟ้มงานประชุมของประธานกรรมการประจาสาขาวิช า
นิติศาสตร์ ดูแลพัสดุ- ครุภัณฑ์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ทาวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุน
งานด้านวิชาการให้แก่สาขาวิชา และปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ มอบหมาย
8 สุนันทา โปตะวนิช คู่มือการปฏิบัติงานของงานเลขานุการกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (2550)
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และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งจากพนั กงานธุรการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2551 ก็ ได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นตามภาระงานของสาขาวิชาฯ ที่เพิ่มขึ้นอยู่ ตลอด
รวมทั้งงานที่ปฏิบัติอยู่เดิมที่มีอยู่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นตามจานวนอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในงานเลขานุการกิจสาขาวิชาฯ มีการหมุนเวียนโยกย้าย เข้า-ออก บ่อย
สาหรับงานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ แต่เดิมมีการมอบหมายการปฏิบัติงาน
เพื่อประสานงานอานวยความสะดวกในภารกิจต่างๆ ของสาขาวิชาและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย แต่
จากความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานต่างๆ ในงานเลขานุการกิจสาขาวิชาและมีการหมุนเวียน โยกย้าย
ลาออกของเจ้ า หน้ า ที่ ง านเลขานุ ก ารกิ จ ท าให้ ก ารบริ ห ารงานของสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
เลขานุการกิจมีปัญหา และยังไม่เป็นระบบ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้มีการปรับปรุงระบบการทางานของ
งานเลขานุการกิจให้มีความชัดเจนในการทางานมากขึ้น โดยคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 20/2536 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 ได้ประกาศใช้ระเบียบสาขาวิชานิติศาสตร์
ว่าด้ว ยงานธุร การของสาขาวิช านิ ติศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 ใน ระเบียบ
สาขาวิ ชาดั งกล่ าวจะมี การจั ดแบ่ งหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของเจ้ าหน้ าที่ ในงานเลขานุ ก ารกิ จ
ประกอบด้ ว ย หั ว หน้ า งานเลขานุ ก ารกิ จ ผู้ ช่ ว ยงานหั ว หน้ า งานเลขานุ ก ารกิ จ พนั ก งานธุ ร การ
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด และนักการ โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดประกอบด้วย
หมวดที่ 1 กาหนดหน้าที่และความรั บผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในงานเลขานุการกิจ
ประกอบด้ ว ย หั ว หน้ า งานเลขานุ ก ารกิ จ ผู้ ช่ ว ยงานหั ว หน้ า งานเลขานุ ก ารกิ จ พนั ก งานธุ ร การ
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด และนักการ
หมวดที่ 2 กาหนดหมวดการพิมพ์ ในหมวดดังกล่าวจะกล่าวถึงหน้าที่และการพิมพ์
งานของสาขาวิชา
หมวดที่ 3 งานวารสารกฎหมาย ในหมวดดังกล่าวมอบหมายให้งานเลขานุการกิจ
เป็นกองจัดการในการจัดทาวารสารกฎหมายของสาขาวิชาทุกฉบับ รวมทั้งงานหนังสือวิชาการต่างๆ
หมวดที่ 4 งานอื่น ในหมวดดังกล่าวจะกาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ
ในส่วนของการกากับดูแลและการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ระเบียบสาขาวิชานิติศาสตร์ว่าด้วยงานธุรการของสาขาวิชานิติศาสตร์ที่กาหนด
ภาระงานและตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในงานเลขานุการกิจ เป็นระเบียบที่ใช้จนถึงปัจจุบันและมีการกาหนด
ภาระงานเพิ่มเติมโดยผู้บริหารของสาขาวิชา ตามภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นของสาขาวิชา
2.2.3 โครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำและอัตรำกำลัง
ในทางปฏิบัติ การมอบหมายงาน การบังคับบัญชา การกากับ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของงานเลขานุการกิจวิชานิติศาสตร์ ขึ้นอยู่กับประธาน
กรรมการประจาสาขาวิชา ซึ่งการดาเนินงานจะเบ็ดเสร็จอยู่ภายในสาขาวิชา เพียงแต่สานักวิชาการ
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เป็นผู้ประสานรวบรวมภาระงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบางงาน เช่น ส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานไปกองการเจ้าหน้าที่ การรับสมัครบุคลากรใหม่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา การต่อสัญญาจ้าง
พนักงาน การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบางงาน
ที่งานเลขานุการกิจสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านสานักวิชาการ เช่น การไปอบรม สัมมนาของ
มหาวิทยาลัยที่จัดโดยสานักงานที่เกี่ยวข้อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
การปฏิบัติงานของงานเลขานุการกิจ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของสาขาวิชาได้ทันท่วงที
สาหรับอัตรากาลังในงานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย บุคลากร
ในสั งกัดส านั ก วิช าการ และบุ คลากรในสั ง กั ดงานอาคารสถานที่ คือ นักการภารโรง ส านักงาน
อธิการบดี หน่วยยานพาหนะ คือพนักงานขับรถยนต์ ร่วมปฏิบัติงานอยู่ด้วย
ปัจจุบันงานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ จึงมีอัตรากาลังรวมทั้งสิ้น 12 คน โดย
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น ดังนี้
1. หัวหน้างานเลขานุการกิจ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 1 คน
2. งานบริหารและธุรการ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมจานวน 4 คน คือ
- ข้าราชการ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชานาญงาน จานวน 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 1 คน
- พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 คน
- นักการภารโรง จานวน 1 คน
3. งานส่งเสริมและพัฒนา มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมจานวน 5 คน คือ
- ข้าราชการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการ จานวน 1 คน
- ลูกจ้างประจาเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 4 คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 คน
4. งานบัณฑิตศึกษา มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมจานวน 2 คน คือ
- ลูกจ้างประจาเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 คน
สาหรับรายชื่อเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม
2560 ในกลุ่มงานต่าง ๆ มีรายชื่อ ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 กำรแบ่งกลุ่มงำนและผู้ปฏิบัติงำนในงำนเลขำนุกำรกิจ
กลุ่มงำน
1. งานบริหารและธุรการ

ชื่อ - สกุล
ข้าราชการ
1. นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์
2. นางสาวทิพรัตน์ วงษ์พรหม

ลูกจ้างประจางบแผ่นดิน
1. นายสมชาย รอดขา
2. นางสมศรี ชมดี
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. นางสาวทิพย์วรรณ สมสมัย
2. งานส่งเสริมและพัฒนา ข้าราชการ
1. นางนงนุช จันทร์ควง

3. งานบัณฑิตศึกษา

ลูกจ้างประจางบเงินรายได้
1. นายสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข
2. นางทิพวรรณ ประเสริฐทรัพย์
3. นางสาวสุจิตรา พุ่มไสว
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. นางสาวอนัญญา จาปากะนันท์
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
1. นางสาวลลิดา วุฒิกร
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. นางสาววรัชญาพร รุ่งเรือง

ตำแหน่ง
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป
ชานาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับชานาญงาน
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ไม่มี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ทั้ง 3 กลุ่มงานจะมีหัวหน้างานเลขานุการกิจ คือ นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์ ตาแหน่ง
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ช านาญการพิ เศษ เป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล ประสานงาน และอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมทางานในทั้ง 3 กลุ่ม โดยหัวหน้างานเลขานุการกิจจะมีส่วนร่วมใน
การท างานมากน้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ ภาระงานนั้ น สาขาวิ ช าได้ ม อบหมายให้ ผู้ ใ ดในงานเลขานุ ก ารกิ จ
รับผิดชอบเป็นงานหลัก ส่วนของผู้เขียนจะทางานตามที่ได้รับมอบหมายในงานส่งเสริมและพัฒ นา
ปฏิบัติการงานบริหารทั่วไป งานประชุม งานแผนและงบประมาณ งานบุคคล งานอาคารสถานที่ ด้าน
การประสานงาน และด้านการบริการ
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โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังที่ปฏิบัติงานในงานเลขานุการกิจ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้
แผนภำพที่ 3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำกำลัง
งำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำนิติศำสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์

สานักวิชาการ

ผู้อานวยการสานักวิชาการ

ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์

สานักงานเลขานุการ

เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์

หัวหน้างานเลขานุการกิจ ข้าราชการ 1 คน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการพิเศษ
(นำงสำวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์)

งานบริหารและธุรการ

งานส่งเสริมและพัฒนา

งานบัณฑิตศึกษา

- ข้าราชการจานวน 1 คน ได้แก่
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(จนท.บันทึกข้อมูลเดิม)
- พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
- พนักงานสถานที่
1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 คน
วุฒิปริญญาตรี(พนักงานธุรการ)

- ข้าราชการจานวน 1 คน ได้แก่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชานาญการ
- ลูกจ้างประจาเงินรายได้
วุฒิปริญญาตรี 3 คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิปริญญาตรี 1 คน

- ลูกจ้างประจาเงินรายได้
วุฒิปริญญาตรี 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิปริญญาตรี 1 คน
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2.2.4 โครงสร้ำงงำนของงำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำนิติศำสตร์
งานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบอานวยความสะดวกใน
การดาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านบริหารและด้านวิชาการให้แก่สาขาวิชา และ
ปฏิบัติงานตามที่ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา และคณะกรรมการประจาสาขาวิชากาหนด การ
ทางานที่มีความเหมือนและต่างกันระหว่างสาขาวิชาเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงทาให้สานัก
วิชาการได้กาหนดให้มีการประชุมระหว่างสานักวิชาการและหัวหน้างานเลขานุการกิจ 9 เพื่อกาหนด
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานรายบุคคลของงานเลขานุการกิจสาขาวิชา จึงมีการกาหนดแบ่งงานในงาน
เลขานุการกิจใหม่ เพื่ อให้การดาเนินงานเกิดความคล่องตัวและเอื้อต่อการกากับ ติดตาม ควบคุม
แก้ไขปัญหา และบรรลุวัตถุประสงค์ตามการดาเนินงานของสาขาวิชา ตลอดจนสอดคล้องกับ ภารกิจ
ของสาขาวิชา รวมทั้งเป็นกลุ่มงานเหมือนกันทุกสาขาวิชา โดยแบ่งงานออกเป็น 3 งานใหญ่ๆ ดังนี้
1. งำนบริหำรและธุรกำร รับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับ งานบริหารและการ
อานวยความสะดวกโดยทั่วไปของสาขาวิชาฯ เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ได้ แ ก่ ง านเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร งานสารบรรณกลางของสาขาวิ ช า งานจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ งานประสานคณะทางาน/คณาจารย์ ในการประชุมต่าง ๆ งาน
ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ งานบุคคล งานพิมพ์เอกสาร งานจัดทาบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ
และงานประสานบริการและอานวยความสะดวกต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนส่งเสริมและพัฒนำ รับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับ งานจัดทาเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจาปี งานกองทุนรพีพัฒนศักดิ์ การ
จั ดทาการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา งานประสานการจัด ท าคารับ รองการปฏิบั ติร าชการ งาน
ประสานงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานประสานการจัดการความรู้ และงานสนับสนุน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี อาทิ งานประสานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา งาน
ประสานการพัฒนา/ปรั บปรุ งหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งาน
ประสานการจั ด สอนเสริ ม งานประสานงานข้ อ สอบ งานประสานการจั ด การอบรมเข้ ม เสริ ม
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ งานประชาสั ม พั น ธ์ งานตอบปั ญ หานั ก ศึ ก ษา งานประสานการจั ด ท า
วารสารวิชาการ งานประสานงานหลักสูตรและเทียบงานรายวิชา งานประสานการจัดทาโครงการที่
ขอรับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี งานประสานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชา
กฎหมาย และงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนบัณฑิตศึกษำ รับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนด้านการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยการประสานงานและอานวย
9 คู่มือการปฏิบัติงานประสานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2554
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ความสะดวกด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา คือ งานสารบรรณบัณฑิตศึกษา งานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/คณาจารย์บัณฑิตศึกษา/คณะทางานต่าง ๆ งานประสานการ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานการประสานการจัดสัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริม
ชุดวิชา งานประสานงานข้อสอบ งานประสานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ งานประสาน
การจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต งานประสานการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) งานพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยโครงสร้างงานของงานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ แสดงในรูปแผนภาพ
ดังนี้
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แผนภำพที่ 4 โครงสร้ำงงำนของงำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำนิติศำสตร์
งานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์

งานบริหารและธุรการ

งานส่งเสริมและพัฒนา

งานบัณฑิตศึกษา

- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานสารบรรณ
- งานจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ
/คณาจารย์
- งานยานพาหนะ
- งานอาคารสถานที่
- งานพัสดุ
- งานบุคคล
- งานพิมพ์เอกสารทั่วไป
- งานจัดทาบัญชีค่าใช้จ่ายสาขาวิชา
- งานประสานบริการและอานวย
ความสะดวก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานการจัดทาเป้าหมายการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
ประจาปี
- งานประสานกองทุนรพีพัฒนศักดิ์
- งานประสานการจัดทาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- งานประสานการจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการ
- งานประสานงานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
- งานประสานการจัดการความรู้
- งานประสานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
- งานประสานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- งานประสานการจัดสอนเสริม
- งานประสานงานข้อสอบ (ปรนัย/อัตนัย)
- งานประสานการจัดอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
- งานประสานการประชาสัมพันธ์
- งานประสานการตอบปัญหานักศึกษา
- งำนประสำนจัดทำวำรสำรวิชำกำร
กฎหมำย
- งานประสานงานหลักสูตรและ
เทียบงานรายวิชา
- งานประสานการจัดทาโครงการทีข่ อรับ
ทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี
- งานประสานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมาย
- งานประสานโครงการบริการทางวิชา การ
แก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานสารบรรณบัณฑิตศึกษา
- งานประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา/คณาจารย์บัณฑิต
/คณะทางานต่างๆ
- งานประสานการคัดเลือก
นักศึกษาใหม่
- งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- งานประสานการจัดสัมมนาเข้ม/
สัมมนาเสริม
ชุดวิชา
- งานประสานข้อสอบอัตนัย
- งานประสานวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
- งานประสานการจัดอบรม
เข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต
- งานประสานการพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท/ปริญญาเอก)
- งานพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
บัณฑิตศึกษา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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2.3 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำนิติศำสตร์
งานเลขานุการกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ มีหน้าที่อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ของสาขาวิชาเพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่สาขาวิชา โดยมีบทบาทหน้าที่
ของงานแต่ละงาน ดังนี้
2.3.1 งำนบริหำรและธุรกำร
1) งานเลขานุการผู้บริหาร ทาหน้าที่ในฐานะเป็นเลขานุการให้ประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชาเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การเข้าพบของบุคคลต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม จัดเก็บเอกสารในห้องประธานให้เป็นระเบียบ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2) งานสารบรรณ ดาเนินงานเกี่ยวกับการรับ -ส่ ง เอกสาร การโต้ตอบหนั ง สื อ
ราชการ การจัดเก็บ การค้นหา การเวียนแจ้ง การให้ยืมเอกสาร การทาลายเอกสาร การประสาน
การติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3) งานจั ดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ดาเนินงานในฐานะผู้ ช่ว ยเลขานุการที่
ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา และเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ/คณะทางาน
ชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่การนัดหมายการประชุม จัดทาวาระการประชุม จัดเตรียม
เอกสารวาระการประชุม จัดหาห้องประชุม เชิญประชุม บันทึกการประชุม จัดทารายงานการประชุม
แจ้งมติที่ประชุม การติดตามและประสานการดาเนินงานตามมติที่ประชุม ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ
ตามที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ หรือคณะทางานมอบหมาย หรือประสานงานให้คณะทางาน/
คณาจารย์ที่มอบหมายในการประชุมต่าง ๆ
4) งานยานพาหนะ ดาเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการใช้รถยนต์ของสาขาวิชาและ
รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย การควบคุมและรายงานการใช้รถยนต์ประจาสาขาวิ ชา การดูแล
จัดทาแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ประจาสาขาวิชา การบารุงรักษารถยนต์ให้พร้อมการใช้งาน และ
จัดทาและการประสานขอเบิกค่าทางด่วน
5) งานอาคารสถานที่ ดาเนินงานเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุม ดูแลความสะอาด
เรียบร้อยพื้นที่ปฏิบัติงานของสาขาวิชา การประสานการซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่ และอานวย
ความสะดวกในการใช้สถานที่
6) งานพัสดุ ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุทุกประเภท สาหรับการดาเนินงาน
ในกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา โดยจัดหา ดูแล ตรวจสอบให้บริการ/เบิกจ่าย จัดทาบัญชีควบคุม
เก็บรักษา และซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบพั สดุเมื่อสิ้นปี ประสานการจาหน่าย
พัสดุ การประสานส่งคืนพัสดุและการจาหน่ายพัสดุ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้โอนงานจัดซื้อจัดจ้างของ
สาขาวิชาคืนไปที่กองพัสดุ เพื่อดาเนินการพัสดุ เพียงแต่สาขาวิชายังมีหน้าที่แจ้งความประสงค์ในการ
จัดซื้อ/จัดจ้างและรายชื่อกรรมการตรวจรับไปกองพัสดุเพื่อดาเนินการต่อไป
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7) งานบุคคล ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาคาขออัตรากาลังบุคลากรสาขาวิชา
การสอบคัดเลื อก การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่ อนขั้นเงินเดือน การลาประเภทต่างๆ การเบิกสิ ทธิ
ประโยชน์ต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกประเภท การขอทุนต่าง ๆ
8) งานพิมพ์เอกสาร ดาเนินงานเกี่ยวกับการพิมพ์งานต่างๆ ของสาขาฯ อาทิ
บันทึกโต้ตอบหน่ วยงานต่างๆ รายงานผลการประเมินตนเอง โจทก์และเฉลยข้อสอบอัตนัย การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล เป็นต้น
9) งานประสานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย สาขาใช้ชื่อว่า วารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดทาปีละ 2 ฉบับ
10) งานจัดทาบัญชีค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ของสาขาวิชา
11) งานประสานบริการและอานวยความสะดวก
12) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2 งำนส่งเสริมและพัฒนำ
1) งานการจั ด ท าเป้ า หมายการศึ ก ษาแผนปฏิ บั ติ ร าชการและงบประมาณ
ประจาปี ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล ประสานงานและวิเคราะห์เบื้องต้นแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี แผนการจัดการศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชา การจัดทาคาของบประมาณ
ตรวจสอบและควบคุ ม การใช้ เ งิ น งบประมาณ จั ด ท าสรุ ป รายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
ประจาเดือน
2) งานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจาปี กองทุนรพีพัฒนศักดิ์
ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลประสานงาน ตรวจวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
ประจาปีในเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะทางานจัดกิจกรรมกองทุนและคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
และควบคุมการใช้เงินงบประมาณ จัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือน การจัด
กิจกรรมวันรพีและกิจกรรมบริการทางวิชาการ
3) งานประสานงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การ
ประสานการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสาขาวิชา จัดหาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดต่างๆ
4) งานประสานการจัด ทาคารั บรองการปฏิ บัติราชการประจาปี ดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทาคารับรอง การประสานการลงนามคารับรองของการปฏิบัติราชการ ค้นหาเอกสาร
หลั กฐาน การรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ ราชการตามคารั บรองประกอบรอบ 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน
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5) งานประสานบริหารงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดาเนินการเกี่ยวกับ
ประสานคณะทางานควบคุมภายในของสาขาฯ เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและจัดหาข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดที่คณะทางานต้องการ
6) งานประสานงานการจัดการความรู้ ดาเนินงานเกี่ยวกับประสานการจัดทา
แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชา จัดทาคาของบประมาณค้นหาหลักฐานประกอบ และรายงานผล
การดาเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
7) งานประสานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา ดาเนินการเกี่ยวกับจัดเตรียมข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา รายงานข้อมูลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชาและสภาวิชาการ จัดทาสรุปภาระงานเพื่อใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
8) งานประสานการติดตามการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับจัดเตรียมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก เสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตามงาน รายงาน
ความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาฯ และสานักวิชาการ
9) งานประสานการจั ด สอนเสริ ม ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประสานงานการ
กาหนด ชุดวิชาที่จัดสอนเสริม กาหนดศูนย์สอนเสริม การจัดอาจารย์สอนเสริม การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์สอนเสริม การนาเสนอเรื่องเกี่ยวกับการสอนเสริมต่อคณะทางาน/คณะกรรมการประจา
สาขาวิชาและคณะกรรมการสอนเสริม ทั้งการสอนเสริมปกติ การสอนเสริมโดยนัดหมาย การสอน
เสริมผ่านดาวเทียม การประสานงานการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10) งานประสานงานข้อสอบ
10.1 ออกข้อสอบ ดาเนินงานเกี่ยวกับการประสานงานการเสนอรายนาม
กรรมการออกข้อสอบ/และปรับปรุงคุณภาพข้อสอบในแต่ละภาคการศึกษา ประสานกับประธาน
กรรมการออกข้อสอบเพื่อกาหนดผู้ออกข้อสอบ แจ้งรายชื่อกรรมการออกข้อสอบ/เปลี่ยนแปลงผู้
ออกข้ อ สอบแก่ ส านั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล จั ด เตรี ย มแบบฟอร์ ม การออกข้ อ สอบส่ ง ให้ ก รรมการ
ประสานการรับ-ส่งข้อสอบ การแจ้งค่าตอบแทนการออกข้อสอบปรับปรุง/ข้อสอบ
10.2 ตรวจข้ อ สอบอั ต นั ย ประสานขอรายชื่ อ กรรมการตรวจข้ อ สอบ
อัตนัย ขออนุมัติจากคณะกรรมการสาขาวิชา แจ้งรายชื่อแก่สานักทะเบียนและวัดผล ประสานงาน
การจัดแบ่งกระดาษคาตอบข้อสอบอัตนัย ประสานการพิมพ์โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลย เตรียมอุปกรณ์
การตรวจ ประสานการเบิกเงินค่าตอบแทนในการประชุมธงคาตอบ ประสานงานประชุมธงคาตอบ
ข้อสอบอัตนั ยให้กรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้ง เสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม ประสานการส่ ง -รับ
กระดาษคาตอบข้อสอบอัตนัยแก่กรรมการภายนอก-ภายใน เบิกค่าตอบแทนในการตรวจและแจ้งการ
จ่ายค่าตอบแทน
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11) งานประสานการจัดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ดาเนินการ
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมการอบรม จัดวิทยากรการอบรม การเปลี่ยนแปลงวิทยากร
อบรม เชิ ญ วิ ท ยากรภายนอกบรรยาย ติ ด ต่ อ วิ ท ยากรภายนอกตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย รวมทั้ ง
ประสานงานอบรมในเรือนจา
12) งานประสานการประชาสั มพันธ์ ดาเนินการเกี่ยวกับการประชาสั ม พันธ์
เผยแพร่ข่าวต่างๆ ให้บุคลากรของสาขาวิชา เผยแพร่ข่าวของสาขาวิชาให้นักศึกษาและหน่ว ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
13) งานประสานการตอบปัญหานักศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับการตอบปัญหา
ต่างๆ ของนักศึกษาทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ การมาพบด้วยตนเองที่
สาขาวิ ช า รวมทั้ ง ประสานงานกั บ ประธาน คบ.ช. ชุ ด วิ ช าหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเกี่ ย วกั บ การ
ดูคะแนนของนักศึกษารายบุคคล
14) งานประสานการจั ด ท าวารสารวิ ช าการ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ รวบรวม
บทความที่อาจารย์เสนอเข้าที่ประชุมเสนอคณะทางาน การประสานการจัดพิมพ์หนังสื อวารสาร
กฎหมาย การเฉลยข้อสอบอัตนัย ฎีกาต่าง ๆ การส่งหนังสือวารสารกฎหมายไปห้องสมุดตามโครงการ
ความร่วมมือ การเผยแพร่และจัดจาหน่าย การเบิกค่าตอบแทน การจัดทาบัญชีวารสารวิชาการ
15) งานประสานงานหลักสูตรและเทียบงานรายวิชา ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ตรวจร่างหลักสูตร การประชุมคณะทางานเทียบงานรายวิชา การแจ้งผลการดาเนินการเทียบงานรายวิชา
16) งานประสานการจั ด ท าโครงการที่ ข อรั บ ทุ น จากกองทุ น มสธ. 12 ปี
ดาเนินการเกี่ยวกับการประสานการจัดทาแผนปฏิบัติการกองทุ น มสธ. 12 ปี การเสนอแผนฯ ต่อ
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา การดาเนินงานตามแผนฯ การรายงานผลการดาเนินงาน
17) งานประสานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือนั กศึกษาชุดวิชากฎหมาย
ในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา(ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา ชุด
วิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด และชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาค
บทบัญญัติทั่วไป) ประสานงานทั้งหมด เช่น การประสานจัดทาโครงการเสนอเข้าแผนปฎิบัติราชการ
การดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประสานการตรวจข้อสอบและ
การส่งคะแนนสอบให้สานักทะเบียนและวัดผล การแจ้งรายรับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
การตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่มาร่วมกิจกรรมเพื่อส่ง CD ไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน เป็นต้น
18) งานประสานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ไม่อิงรูปแบบวิจัย เช่น
เวี ย นแจ้ ง การจั ด โครงการ จั ด เสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ ทุ น การด าเนิ นโครงการ การเบิ กเงิ นยืม
การดาเนินโครงการ การชดใช้เงินยืม และการสรุปผลโครงการ เป็นต้น
19) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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2.3.3 งำนบัณฑิตศึกษำ
1) งานสารบรรณบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั บ -ส่ ง เอกสารของ
บัณฑิตศึกษา การโต้-ตอบหนังสือราชการของบัณฑิตศึกษา การจัดเก็บ ค้นหา เวียนแจ้ง ประสานการ
ติดต่อระหว่างงานต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
2) งานจั ด ประชุ ม คณะกรรมการต่ า งๆ ด าเนิ น งานในฐานะผู้ ช่ ว ยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึ ก ษาประจาสาขาวิช า และเลขานุการ/ผู้ ช่ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ/
คณะทางานชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่การนัดหมายการประชุม จัดทาวาระการประชุม
จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม จัดหาห้องประชุม เชิญประชุม บันทึกการประชุม จัดทารายงาน
การประชุม แจ้งมติที่ประชุม การติดตามและประสานการดาเนินงานตามมติที่ประชุม ดาเนินการใน
เรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ หรือคณะทางานมอบหมาย
3) งานประสานงานการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ดาเนินการประสานเกี่ยวกับการ
ประกาศรับนักศึกษา การคัดเลือกใบสมัครนักศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกใบสมัคร การแจ้ง
ผลการคัดเลือกใบสมัคร
4) งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดาเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการกาหนด
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา การจัดวิทยากรกิจกรรมต่างๆ การประสาน
ค่าตอบแทนวิทยากร
5) งานจัดสัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริมชุดวิชา ดาเนินการเกี่ยวกับ การประสานการ
กาหนดวัน สั มมนาเข้ ม/สั ม มนาเสริ มในชุดวิช าต่า งๆ การกาหนดศูนย์ การจัด กลุ่ มนั ก ศึก ษา การ
จัดเตรียมสถานที่ ประสานการจัดส่งคะแนนของนักศึกษาในแต่ละศูนย์ให้สานักบัณฑิตศึกษา
6) งานประสานข้ อ สอบด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประสานเสนอรายนาม
คณะกรรมการออกข้อสอบ การจัดเตรียมแบบฟอร์มออกข้อสอบ การส่งข้อสอบให้สานักบัณฑิตศึกษา
การประสานการตรวจข้อสอบอัตนัย
7) งานประสานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ประสานการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาหลัก
และที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ การกาหนดวันสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
8) งานประสานการจัดการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ดาเนินการ
เกี่ยวกับการกาหนดวันอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต การจัดวิทยากรการอบรม การเชิญ
วิทยากรภายนอกและประสานการจัดกิจกรรมการอบรม ประสานสถานที่ต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาดูงาน ประสานวิทยากรภายนอก การประสานค่าตอบแทนวิทยากร
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9) งานประสานการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญา
เอก) ดาเนินการเกี่ยวกับการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
การจัดประชุมคณะกรรมการ การรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจา
สาขาวิชาและสานักวิชาการ
10) งานพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานพิมพ์ต่างๆ
ของงานบัณฑิตศึกษา
11) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดาเนินการเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา
สาหรับคู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์เล่มนี้จะกล่าวโดยละเอียด
เฉพาะงานประสานงานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย โดยภาระงานทั้งหมดของงานดังกล่าว
นาไปอธิบายรายละเอียดใน บทที่ 3 ต่อไป
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บทที่ 3

องค์ประกอบของระบบงำน
คู่มือประสำนงำนจัดทำวำรสำรวิชำกำรทำงกฎหมำย
งานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย เป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของงานเลขานุการกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งอยู่ในงานบริหารและงานธุรการ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ จุดมุ่งหมายในการ
ดาเนินงานทางด้านจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมายของคณาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็น
การยกระดับคุณภาพของคณาจารย์ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดยศึกษา ค้นคว้า จาก
เอกสารงานวิชาการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คณาจารย์ได้มีผลงานทางวิชาการในการเสนอ
ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้มีงานวิชาการที่มีคุณภาพหลากหลายประเภทในวง
วิชาการ ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นแก่สังคม เป็นแหล่งความรู้บริการการศึกษาให้แก่สังคมได้ โดยไม่
ค านึ ง ถึ ง ผลก าไรจากการจั ด จ าหน่ า ย แต่ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ค่ า และคุ ณ ภาพของงานวิ ช าการที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมทั้ ง วงวิ ช าการและวิ ช าชี พ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ จ ะกล่ า วถึ ง ในส่ ว นของการ
ประสานงานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมายเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งกองบรรณาธิการ การ
รวบรวมบทความ การจั ด พิ ม พ์ จนกระทั่ ง การเผยแพร่ และการจั ด ท าบั ญ ชี ซึ่ ง ในการจั ด ท า
วารสารวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชานิติศาสตร์จึงได้จัดทาระเบียบ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. 2534 ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ใช้ถือ
ปฏิบัติในการจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่ เริ่มจัดพิมพ์ฉบับแรก
ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปีปัจจุบัน
องค์ประกอบของงานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมายที่ผู้เขียนจะอธิบายลักษณะงาน
เทคนิคและแนวทางในการปฏิบัติงานในคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีประเด็นดังต่อไปนี้

1. กำรแต่งตั้งคณะทำงำนกองบรรณำธิกำร
ตามระเบี ย บสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ว่ า ด้ ว ย การจั ด ท าหนั ง สื อ วิ ช าการ พ.ศ. 2534
กาหนดให้ฝ่ายบรรณาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งในการทางานเป็นกองบรรณาธิการเป็นระยะเวลา
1 ปี การทางานของฝ่ายบรรณาธิการจะเริ่มทางานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
ประมาณเดือนพฤศจิกายนผู้เขียนจะทาหนังสือเวียนคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เพื่อสอบถามความสมัคร
ใจในการสมัครเป็นฝ่ายบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช โดยให้ประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ลงนามในหนังสือ เวียนสมัครใจในการเข้าร่วมเป็นฝ่ายบรรณาธิการ ซึ่งใน
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หนั งสื อเวีย นจะแยกเป็ น การสมัครเป็นบรรณาธิ การ หรือสมัครเป็นกองบรรณาธิการ ซึ่งในฝ่ า ย
บรรณาธิการจะประกอบด้วย บรรณาธิการ 1 คน และกองบรรณาธิการไม่เกิน 7 คน การเวียนหนังสือ
จะกาหนดเวลาการส่งใบตอบรับกลับมาที่ผู้เขียน เมื่อผู้เขียนได้รับใบตอบรับกลับมาจะใส่เลขไว้บนหัว
หนั งสื อที่คณาจารย์ ส่ งใบสมัครตอบรับกลั บมา เมื่อครบกาหนดวันที่แจ้งไว้ในหนังสื อ ผู้ เขียนจะ
รวบรวมรายชื่อคณาจารย์ที่ส่งใบสมัครทุกคน แล้วทาหนังสือแจ้งประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
โดยเรี ย งล าดับ รายชื่อจากผู้ ส มัครคนแรกจนถึงผู้ ส มัครคนสุ ดท้าย เมื่อประธานกรรมการประจ า
สาขาวิช านิ ติศาสตร์ ได้รั บ หนั งสื อแล้ ว จะเสนอเรื่ อ งเข้า ที่ประชุม คณะกรรมการประจาสาขาวิ ช า
นิติศาสตร์เพื่อประชุมคัดเลือกผู้สมัครเป็นบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการตามความเหมาะสม เมื่อ
ประชุ ม เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะมี ม ติ จ ากคณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ แ ต่ ง ตั้ ง ฝ่ า ย
บรรณาธิการ เป็นบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ โดยจะออกเป็นคาสั่งของสาขาวิชานิติศาสตร์
แต่งตั้งฝ่ายบรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานของสาขาวิชา
นิติศาสตร์จะทาเรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ให้คณาจารย์ที่สมัคร
เป็นฝ่ายบรรณาธิการรับทราบและให้คณาจารย์ที่ถูกคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายบรรณาธิการต่ อไป
ผู้ เ ขี ย นถู ก มอบหมายให้ เ ป็ น เลขานุ ก ารคณะท างานกองบรรณาธิ ก าร เพื่ อ ประสานงานจั ด ท า
วารสารวิชาการทางกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปีปัจจุบัน

2. กำรจัดประชุมคณะทำงำน
บรรณาธิการกาหนดให้ มีการประชุมคณะทางานกองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย
สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าชโดยก าหนดวัน เวลาประชุมมาให้ ผู้ เ ขียนประสานงาน ในเบื้องต้นผู้ เขี ย นจะ
ประสานงานคณะท างานกองบรรณาธิ ก ารเบื้ อ งต้ น สอบถามวั น ที่ ก องบรรณาธิ ก ารนั ด หมาย
คณะทางานสามารถเข้าร่วมประชุมได้จานวนกี่คน กรณีถ้าคณะทางานติดราชการอื่นมากกว่าก็จะขอ
นัดหมายวันต่อไป แต่ถ้าคณะทางานเกินกว่าครึ่งไม่มี นัดหมายใดก็จะนัดประชุมวันที่กองบรรณาธิการ
นัดไว้ ดังนี้
1. จองห้องประชุม
2. ทาหนังสือเชิญประชุม
3. จัดทาเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
4. จัดเตรียมสถานที่ อาหาร/เครื่องดื่ม
5. เข้าร่วมประชุม
6. จดบันทึกการประชุม
7. จัดทารายงานการประชุม
8. แจ้งมติที่ประชุม
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3. ขั้นตอนกำรขอรับบทควำม
สำขำวิชำนิติศำสตร์มีกำรขอรับบทควำมจำกผู้เขียน จำนวน 2 ประเภท
ดังนี้
3.1 บทควำมจำกคณำจำรย์ภำยในสำขำวิชำนิติศำสตร์
การขอบทความจากคณาจารย์ ผู้เขียนจะทาจะทาหนังสือเวียนคณาจารย์เพื่อขอ
บทความทางวิชาการ คาพิพากษาศาลฎีกา ฎีกาวิเคราะห์ แนะนากฎหมายใหม่ และเฉลยข้อสอบ
อัตนัยของภาคการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบในการทาตอบของนักศึกษาจานวน 11 ชุดวิชา
ชุดวิชาละ 1 ข้อ นั้น รายละเอียดการจัดทาดังนี้
1) ทาบันทึกเวียนแจ้งขอบทความจากคณาจารย์
2) รวบรวมบทความ
3) จัดทาบัญชีรายชื่อบทความ
2) ประชุมพิจารณาบทความ
3) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพบทความ
3.2 บทควำมจำกผู้เขียนจำกบุคคลภำยนอก
การขอบทความจากผู้เขียนจากบุคคลภายนอก สาขาวิชานิติศาสตร์ได้นาระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยีเข้ามาโดยให้ผู้เขียนสามารถส่งบทความได้ทาง http://lawjournal.stou.ac.th
เพียงผู้ส่งบทความสมัครสมาชิกและส่งบทความเข้ามาในระบบ http://lawjournal.stou.ac.th
ผู้เขียนจะพบข้อมูลบทความที่ผู้เขียนส่งมาและดาเนินการนาบทความที่ผู้เขียนส่งมารวบรวม จัดทา
บัญชีรายชื่อบทความ และนัดประชุมกองบรรณาธิการเพื่อมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุ ณภาพ
บทความต่อไป

4. กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนบทควำม
การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการอ่ า นบทความทางวิ ช าการทางด้ า นกฎหมาย กอง
บรรณาธิการจะรวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกใน
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิด้านนั้น ๆ
โดยมีรายละเอีย ดของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยวุฒิการศึกษา สถานที่ทางาน และที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
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5. กำรตรวจสอบคุณภำพงำนบทควำม
บทความที่จะนามาลงในวารสารกฎหมายทางวิชาการได้นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการก่อน และที่ประชุมกองบรรณาธิการจะพิจารณา
มอบผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นคนอ่านบทความ ซึ่งคุณภาพที่ดีของวารสารทุกบทความ
ต้องควบคุมคุณภาพจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยกาหนดให้บทความ 1 บทความจะต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 2 คน ซึ่งบทความจะแบ่งเป็ นผู้เขียนภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
ผู้เขียนบุคคลภายนอก
1. ผู้เขียนที่เป็นบุคคลภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ จะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ภายนอกจานวน 2 คน เป็นผู้อ่าน
2. ผู้เขียนที่เป็นบุคคลภายนอก จะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ภายนอก อ่าน 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขาวิชานิติศาสตร์อ่าน 1 คน ฝ่ายเลขานุการจะทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทาหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพงานบทความ
จัดทาแบบกรอกผลการตรวจบทความ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการตรวจบทความเมื่อใกล้ครบกาหนดตรวจ (ระยะเวลาตรวจประมาณ 2 อาทิตย์
ต่อบทความ 1 เรื่อง) เมื่อติดตามได้ผลการตรวจมาแล้ว เรียบเรียงและจัดพิมพ์ใหม่และส่งให้ผู้เขียน
บทความปรั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะ หากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Peer Review) มี ค วามประสงค์ จ ะตรวจ
บทความรอบสอง ฝ่ายเลขานุการจะต้องประสานงานกับผู้เขียนบทความเพื่อขอตรวจบทความรอบ
สอง เมื่อบทความผ่านการตรวจและผู้เขียนบทความได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะต้อง
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการพิจารณาอนุมัติจัดพิมพ์ต่อไป การดาเนินการในส่วน
นี้จะต้องดาเนินการเป็นความลับ

6. ประสำนกำรจัดพิมพ์วำรสำรวิชำกำรทำงกฎหมำยกับโรงพิมพ์
ที่ประชุมกองบรรณาธิการได้รับบทความที่สมบูรณ์ผ่านการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียน
จะติดต่อโรงพิมพ์เพื่อดาเนิน การจัดพิมพ์ว ารสารวิช าการทางกฎหมาย โดยระบุรายละเอีย ดของ
สิ่งพิมพ์ ลักษณะงานพิมพ์ที่ต้องการ กาหนดงานเสร็จ งบประมาณที่ใช้ และสถานที่จัดส่งของ
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7. กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
17/2539 วั น ที่ 18 กั น ยายน 2539 และครั้ ง ที่ 18/2539 วั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2539 มี ม ติ ใ ห้ จ่ าย
ค่าตอบแทนบทความ ฏีการวิเคราะห์ นิติ นิติปกิณกะ และวิเคราะห์ ข้อสอบ แก่คณาจารย์ หรือ
บุ ค คลภายนอกที่ ส่ ง บทความมาลงในวารสารกฎหมายสุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ในการประชุม 15/2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 มีมติให้
จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อ่านบทความ บทความละ 1500 บาท และการประชุมครั้งที่
9/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายในที่อ่านบทความ บทความ
ละ 500 บาท

8. ประสำนจ่ำยเงินค่ำพิมพ์หนังสือให้กับโรงพิมพ์
เมื่อโรงพิมพ์ส่งหนังสือวารสารทางวิชาการทางด้านกฎหมายมาที่สาขาวิชาแล้ว ผู้เขียน
จะทาเรื่องเบิกเงินเพื่อจ่ายค่าพิมพ์หนังสือให้โรงพิมพ์

9. มอบวำรสำรวิชำกำรให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทำงด้ำนกฎหมำย
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ จ ะมอบหนั ง สื อ วิ ช าการทางด้ า นกฎหมายให้ กั บ ห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ห้องสมุดภายนอกของหน่วยงานที่มี
โครงการแลกเปลี่ยนวารสารระหว่างหน่วยงาน และห้องสมุดสานักงานศาลยุติธรรม

10. เผยแพร่และจัดจำหน่ำย
วารสารที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วสาขาวิชานิติศาสตร์จะวางเผยแพร่ที่หน้าสาขาวิชา
และส่งหน่วยงานภายนอกจาหน่าย
1. กำรกำหนดรำคำจำหน่ำยวำรสำรกฎหมำยสุโขทัยธรรมำธิรำช ฝ่ายเลขานุการ
จะต้องแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายต้นทุนการจัดพิมพ์วารสารฯ อาทิ ค่าสมนาคุณผู้เขียนบทความ ค่า
สมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าจัดพิมพ์วารสารฯ เสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อ
พิจารณากาหนดราคาจาหน่ายวารสารทางวิชาการ
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2. กำรจัดส่งวำรสำรทำงวิชำกำรให้ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายเลขานุการจะต้องเบิกวารสารทาง
วิชาการที่จัดพิมพ์เสร็จแล้วจัดส่งไปให้ผู้เขียน ผู้ตรวจคุณภาพงานบทความ คณาจารย์ภายในสาขาวิชา
นิ ติ ศ าสตร์ ส านั ก บรรณสารสนเทศ ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นาทั้ ง 10 แห่ ง ห้ อ งสมุ ด ศาลยุ ติ ธ รรม และ
มหาวิทยาลัยที่มีโครงการแลกเปลี่ยนวารสาร
3. กำรจั ด จ ำหน่ ำ ยวำรสำรกฎหมำยสุ โ ขทั ย ธรรมำธิ ร ำช ในส่ ว นนี้ จ ะอยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกคน ซึ่งผู้ซื้อสามารถติดต่อสั่งซื้อ
วารสารฯได้ด้วยตนเองที่สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือสั่งซื้อทาง
ทางไปรษณีย์ โดยสั่งซื้อธนาณัติสั่งจ่าย รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน สั่งจ่าย ปทจ.หลักสี่ แล้ว
ส่งธนาณัติพร้อมใบสั่งซื้อมาที่สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

11. ทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย
ผู้เขียนจะจัดทาบัญชีรับ -จ่าย จากการขายวารสารทางวิชาการ เพื่อจะได้ทราบว่าการ
ดาเนินการจัดทาวารสารทางวิชาการมีรายรับ และรายจ่ายจากการดาเนินการวารสารทางวิชาการ
จานวนเงินเท่าไหร่ และในการจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมายมีรายจ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อจะได้
รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ทราบ และพอถึงสิ้นปีก็จะส่ง
บัญชีรับ-จ่าย ผลการดาเนินงานไปให้สานักงานผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีประจาปีต่อไป
โดยวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนจะอธิบายโดยละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป
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บทที่ 4
ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัตงิ ำนประสำนจัดทำวำรสำรวิชำกำรทำงกฎหมำย

4.1 กำรแต่งตั้งคณะทำงำนฝ่ำยบรรณำธิกำร
ตามระเบี ย บสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ว่ า ด้ ว ย การจั ด ท าหนั ง สื อ วิ ช าการ พ.ศ. 2534
กาหนดให้ฝ่ายบรรณาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งในการทางานเป็นกองบรรณาธิการเป็นระยะเวลา
1 ปี การทางานของฝ่ายบรรณาธิการจะเริ่มทางานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
ประมาณเดือนพฤศจิกายนผู้เขียนจะทาหนังสือเวียนคณาจารย์เพื่อสอบถามความสมัครใจในการ
สมัครเป็นฝ่ ายบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช โดยให้ประธานกรรมการประจา
สาขาวิช านิ ติศาสตร์ ล งนามในหนั งสื อ เวียนสมัครใจในการเข้าร่ว มเป็นฝ่ ายบรรณาธิการ ซึ่งใน
หนั งสื อเวีย นจะแยกเป็ น การสมัครเป็นบรรณาธิ การ หรือสมัครเป็นกองบรรณาธิการ ซึ่งในฝ่ า ย
บรรณาธิการจะประกอบด้วย บรรณาธิการ 1 คน และกองบรรณาธิการไม่เกิน 7 คน การเวียนหนังสือ
จะกาหนดเวลาการส่งใบตอบรับกลับมาที่ผู้เขียน เมื่อผู้เขียนได้รับใบตอบรับกลับมาจะใส่เลขไว้บนมุม
บนด้านขวาหนังสือที่คณาจารย์ส่งใบสมัครตอบรับกลั บมา เมื่อครบกาหนดวันที่แจ้งไว้ในหนังสื อ
ผู้เขียนจะรวบรวมรายชื่อคณาจารย์ที่ส่งใบสมัครทุกคน แล้วทาหนังสือแจ้งประธานกรรมการประจา
สาขาวิชาโดยเรียงลาดับรายชื่อจากผู้สมัครคนแรกจนถึงผู้สมัครคนสุดท้าย เมื่อประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับหนังสือแล้วจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
นิ ติศาสตร์ เพื่อประชุมคัดเลื อกผู้ ส มัครเป็นบรรณาธิ การ และกองบรรณาธิการ เมื่อประชุมเสร็ จ
เรียบร้อยแล้วจะมีมติจากคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์แต่งตั้งฝ่ายบรรณาธิการ เป็นกอง
บรรณาธิการ และบรรณาธิการ โดยจะออกเป็นคาสั่งของสาขาวิชานิติศาสตร์แต่งตั้งฝ่ายบรรณาธิการ
มีขั้นตอนดังนี้
4.1.1 การแต่งตั้งคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ มีรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1) เมื่อมีการจัดตั้งคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ วารสารวิชาการทางกฎหมาย
ตามระเบียบปฏิบัติภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ ว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. 2534 ซึ่งมี
วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี และงานเลขานุการกิจจะตรวจสอบว่าคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการชุดเดิม
ใกล้ครบวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปีแล้วก็จะทาหนังสือเวียนคณาจารย์สาขาวิชาโดยให้ประธาน
กรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ลงนาม เพื่อเวียนแจ้งให้คณาจารย์สมัครเป็นคณะทางานฝ่ าย
บรรณาธิการ ในหนังสือดังกล่าวมีการแจ้งรายละเอียดการรับสมัครซึ่งคณาจารย์จะประสงค์จะสมัคร
เป็นบรรณาธิการ หรือกองบรรณาธิการ ตามระเบียบปฏิบัติภายในสาขาวิชา ดังตัวอย่างที่ 1 (หน้าที่ 84)
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2) เมื่อครบกาหนดเวลาสมัครเป็นคณะทางาน งานเลขานุการกิจรวบรวมแบบ
ตอบรับทั้งหมดเสนอประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ดังตัวอย่างที่ 2 (หน้าที่ 85)
3) ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาพิจารณาและเสนอให้จัดทาเป็นวาระในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. 2534 กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามโครงสร้างทาง
คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์อาจจะให้กลับไปเวียนคณาจารย์ใหม่ หรือคณะกรรมการ
ประจาสาขาวิชาแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามจานวนในระเบียบว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ
พ.ศ. 2534 สาหรับตาแหน่งเลขานุการมอบผู้เขียนเป็นเลขานุการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน
4) จั ดท าค าสั่ งสาขาวิ ชาแต่ งตั้ งคณะท างานฝ่ า ยบรรณาธิ ก าร พร้ อมก าหนด
ภาระหน้าที่ ดังตัวอย่างที่ 3 (หน้าที่ 86)
5) แจ้งสาเนาคาสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ ให้คณะทางานฝ่ าย
บรรณาธิการได้รับทราบ
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แผนภำพที่

ขั้นตอนกำรแต่งตั้งคณะทำงำนฝ่ำยบรรณำธิกำร
เลขานุการกิจตรวจสอบว่าการครบวาระการดารงตาแหน่งของ
คณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ

กรณียังไม่ครบวาระการดารงตาแหน่ง

ครบวาระการดารงตาแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการปีปัจจุบัน

เวียนคณาจารย์เพื่อสมัครเป็น
คณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ
รวบรวมรายชื่อเสนอประธานเมื่อ
ครบกาหนดการสมัคร

เสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาเสนอแต่งตั้ง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งพร้อมแจ้งภาระงาน
สาเนาคาสั่งแจ้งผู้ทางาน
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4.2 กำรจัดประชุมคณะทำงำนฝ่ำยบรรณำธิกำร
เลขานุการคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการจะปรึกษากับบรรณาธิการ เพื่อขอนัดประชุม
คณะทางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย บรรณาธิการจะดูวันว่าง
ของกองบรรณาธิการและขอนัดประชุมโดยกาหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม เพื่อให้ผู้เขียนไป
ดาเนินการนัดประชุม และทาหน้าที่เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการ
4.2.1 การจัดประชุมคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการประชุม
1) เตรี ย ม/ส าเนาเอกสารที่จ ะใช้ ประกอบการประชุ ม เช่น บทความค า
พิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ แนะนากฎหมายใหม่ วิเคราะห์ข้อสอบ
2) ประสานงานกับประธานคณะทางานเพื่อกาหนดวัน เวลา ที่จะนัดประชุม
3) โทรศัพท์ประสานงานผู้ทางานในเรื่องวันเวลาประชุม (ต้องมีจานวนผู้เข้า
ประชุมเกินครึ่งหนึ่งจึงนับเป็นองค์ประชุม)
4) จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมและจองห้องประชุม
5) จัดทาหนังสือถึงสานักเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ (ถ้า
จาเป็นต้องการใช้)
6) จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะทางานพร้อมเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมสาเนาแจกคณะทางานทุกคนล่วงหน้า (ถ้ามี) อย่างน้อย 3 วัน และเก็บที่งานเลขานุการกิจ 1 ชุด
7) เตรี ย มเอกสารต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องไว้ หากจ าเป็ นต้ องใช้ ป ระกอบการ
พิจารณา
8) จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มการลงลายมือชื่อของการเข้าประชุ ม ของ
คณะทางาน
9) โทรศัพท์ยืนยันการประชุมกับคณะทางานทุกคน ก่อนถึงการประชุมอย่าง
น้อย 1 วัน
10) ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม
ขัน้ ตอนที่ 2 ระหว่างการประชุม
1) ประสานงานการจัดเครื่องดื่มให้คณะทางาน
2) สาเนาเอกสารและแจกเอกสารประกอบวาระการประชุม ถ้ามีเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3) อานวยความสะดวกในระหว่างการประชุมในด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่ม
การประสานงานข้อมูลเพิ่มเติม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4) จดบั น ทึ ก การประชุ ม มี ว าระการประชุ ม ที่ ส าคั ญ คื อ บทความที่ ม อบ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ และการมอบผู้ทางานไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6) ประสานงานให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุมของคณะทางาน
ขั้นตอนที่ 3 หลังการประชุม
1) จัดทาร่างรายงานการประชุม เสนอประธานคณะทางานเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ/แก้ไขให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
3) ดาเนินการแก้ไขและจัดพิมพ์รายงานการประชุม
4) แจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้เขียนบทความ
5) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ
6) ประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม

4.3 ขั้นตอนกำรขอรับบทควำม
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชเดิมจะออกปีละ 2 ฉบับ คือฉบับเดือนมิถุนายน และ
เดือนธันวาคม แต่ปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยน
การเปิดภาคเรียนของนักศึกษาออกไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการเปิดปิดภาคเรียนตาม
ปฏิทินอาเซียน ทาให้วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชมีผลกระทบตามไปด้วย วารสารกฎหมาย
สุ โ ขทั ย ธรรมาธิร าช จึ ง ต้ อ งเปลี่ ย นจากฉบั บแรกออกเดือ นมิ ถุ น ายน มาเป็ น ฉบั บ แรกออกเดือน
กัน ยายน – มีน าคม และฉบั บ ที่ส องออกเดือนธันวาคม มาเป็นวารสารฯ ออกเดือนเมษายน –
สิงหาคม การรับบทความสาขาวิชานิติศาสตร์เปิดรับบทความตลอดเวลาเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการลงในฉบับต่อๆ ไป ส่วนที่เพิ่มเติมจากบทความ เช่น คาพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ ฎีกา
วิเคราะห์ แนะนากฎหมายใหม่ และเฉลยข้อสอบอัตนัย จะขอจากคณาจารย์ที่เป็นประธานชุดของชุด
วิชาที่มีการสอบในภาคการศึกษาที่สอบผ่านมาเท่านั้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์นักศึกษา
สามารถนาไปใช้ในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นๆ ได้
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชนั้น จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5 ส่วน ได้แก่
1. บทความ
2. คาพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
3. ฎีกาวิเคราะห์
4. แนะนากฎหมายใหม่
5. เฉลยข้อสอบอัตนัยของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
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ขั้นตอนการรับบทความของสาขาวิชานิติศาสตร์มีการรับบทความจากคณาจารย์ภายใน
และบุคคลภายนอกทั่วไปโดยมีดังนี้
รับจำกคณำจำรย์ภำยในสำขำวิชำนิติศำสตร์
1. ก่อนที่วารสารกฎหมายจะออกวางเผยแพร่ ประมาณ 3 - 4 เดือน หรือหลังจากการ
จัดพิมพ์ฉบับแรกเสร็จ เลขานุการคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการจะทาหนังสือเวียนแจ้งคณาจารย์
ภายในสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อขอรับบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการลงในวารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราชฉบับต่อไป โดยกาหนดระยะเวลาการส่งบทความเพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้รวบรวม
นาเสนอที่ประชุม ในการขอบทความจะขอต้นฉบับและแผ่นดิสก์
2. ทาหนังสือเวียนถึงประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาเพื่อจะขอวิเคราะห์ข้อสอบ
ไล่ ซึ่งกาหนดส่งวิเคราะห์ข้อสอบไล่หลังจากที่คณาจารย์ตรวจข้อสอบเสร็จแล้วประมาณ 1 สัปดาห์
เพื่อที่ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาจะได้ดูว่าข้อสอบที่นักศึกษาทานั้นมีข้อผิดพลาดตรงไหน
บ้างจะได้นามาวิเคราะห์ข้อสอบจุดที่นักศึกษาทาผิดมากที่สุด เพื่อที่จะให้นักศึกษานาไปปรับปรุงแก้ไข
ในการสอบซ่อม
3. คาพิพากษาศาลฎีกา แนะนากฎหมายใหม่ ฎีกาวิเคราห์ คณาจารย์สามารถส่งได้
ตลอดเวลา ฝ่ายเลขานุการจะเก็บรวบรวมไว้เพื่อนาไปให้ที่ประชุมพิจารณา
4. ครบกาหนดระยะเวลาที่ ให้ ส่ งบทความแล้ ว ผู้ เขียนจะเก็บรวบรวมบทความที่
คณาจารย์ส่งมาให้ และแจ้งบรรณาธิการเพื่อนัดประชุมพิจารณาบทความ เพื่อที่จะได้มอบหมายให้
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ
รับจำกบุคคลภำยนอก
การขอบทความจากผู้ เ ขี ย นจากบุ ค คลภายนอก สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาโดยให้ผู้เขียนสามารถส่งบทความได้ทางเว๊บไซต์วารสารกฎหมายสุโขทัย
ธรรมาธิราช ได้ที่ http://lawjournal.stou.ac.th/ ผู้ส่งบทความสมัครสมาชิก และส่งบทความเข้า
มาในระบบ ผู้เขียนจะพบข้อมูลบทความที่ผู้เขียนส่งมาและดาเนินการนาบทความที่ผู้เขียนส่ ง มา
รวบรวม จั ดทาบั ญชีร ายชื่อบทความที่ ได้รบ และนัดประชุมกองบรรณาธิ การเพื่อ พิจ ารณาและ
มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพบทความต่อไป ผู้ส่งบทความสามารถตรวจสอบบทความที่ผู้อ่าน
พิ จ ารณาแล้ ว ได้ ท าง http://lawjournal.stou.ac.th หรื อ โทรศั พ ท์ ป ระสานงานกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชได้ที่หมายเลข 02-5048362
บทความที่ได้รับจากคณาจารย์และบุคคลภายนอกมีขั้นตอนในการดาเนินการเพื่อจัดทา
วารสารทางวิชาการดังนี้
1. ผู้เขียนรับบทความใหม่ซึ่งเจ้าของบทความเป็นผู้ส่งมาในระบบกระบวนการพิจารณา
โดยส่งทาง http://lawjournal.stou.ac.th และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้เขียน
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โดยมีวิธีการรับบทความทางระบบสารสนเทศดังนี้
1. ผู้มีควำมประสงค์จะส่งบทควำมให้เข้ำระบบ internet แล้วพิมพ์
http://lawjournal.stou.ac.th กด Enter

2. เมื่อกด Enter แล้วหน้ำจอจะแสดงหน้ำนี้
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3. เสร็จแล้วให้มำดูที่ด้ำนล่ำงจะมีข้อควำมขึ้น 3 ข้อควำม คือ
เกี่ยวกับวำรสำร
วีธีกำรส่งบทควำม
ติดต่อวำรสำร
ให้ผู้ที่จะส่งบทควำมไปที่คลิ๊กเลือกที่วิธีกำรส่งบทควำม หน้ำจอจะแสดงดังนี้

4. หลังจำกนั้นให้ไปคลิ๊กเลือกที่สมัครสมำชิกเพื่อส่งบทควำม หน้ำจอจะแสดงดังนี้

5. ผู้เขียนบทควำมต้องใส่รำยละเอียดให้ครบถ้วน แล้วคลิ๊ก ตกลง ด้ำนล่ำง
เมื่อเข้ำระบบดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนก็สำมำรถส่งบทควำมมำที่ระบบของสำขำวิชำ
นิติศำสตร์
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หน้ ำ จอส ำหรั บ ผู้ เ ขี ย นที่ ใ ส่ ร ำยละเอี ย ดของผู้ เ ขี ย นและส่ ง บทควำมมำในระบบของ
http://lawjournal.stou.ac.th จะแสดงหน้ำจอ ดังนี้

6. ทำงด้ ำ นของผู้เ ขียน สำมำรถเข้ำ มำตรวจดูบทควำมที่ผู้เ ขียนส่งมำได้ โดยเข้ำ ระบบ
Internet แล้ ว พิ ม พ์ http://lawjournal.stou.ac.th กด Enter จะปรำกฏหน้ ำ จอด
ดังนี้
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7. เมื่อกด Enter แล้วหน้ำจอจะแสดงหน้ำนี้

8. เสร็จแล้วให้มำดูที่ด้ำนล่ำงจะมีข้อควำมขึ้น 3 ข้อควำม คือ
เกี่ยวกับวำรสำร
วีธีกำรส่งบทควำม
ติดต่อวำรสำร
ผู้เขียนจะเข้ำไปดู โดยคลิ๊กที่ Login เข้ำสู่ระบบ
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คลิ๊กที่ Login เพื่อเข้ำสู่ระบบ
หน้ำจอจะแสดง
ใส่ user และ password ตำมที่ Admin กำหนด

ผู้เขียนจะใส่รหัส user และ password ตำมที่ admin กำหนดไว้ให้ เพื่อเข้ำระบบ เสร็จแล้วคลิ๊ก
ตกลง ช่องด้ำนซ้ำยมือ
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หน้ำจอจะแสดงรำยชื่อบทควำมที่ผู้เขียนส่งมำแบบนี้

ผู้เขียนจะเข้ำไปดูบทควำมของผู้อ่ำน ไปคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง
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หน้ำจอจะแสดงแบบนี้ ผู้เขียนเข้ำไปคลิ๊กที่ อ่ำนบทควำมฉบับเต็ม

ตัวอย่ำงฉบับเต็ม ผู้เขียนจะทำกำร save as เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในฐำนข้อมูลบทควำมที่ได้รับ
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ผู้เขียนจะเก็บข้อมูลบทควำมไว้ในฐำนข้อมูลของบทควำมที่ได้รับทั้งหมดเพื่อรวบรวมบทควำมเข้ำ
ที่ประชุมกองบรรณำธิกำรพิจำรณำต่อไป

2. ผู้เขียนทาการบันทึกลงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งจัดลาดับบทความ
3. ผู้เขียนทาหนังสือตอบรับการได้รับบทความส่งไปยังเจ้าของบทความเพื่อเป็นการแจ้ง
ให้เจ้าของบทความทราบว่าได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
4. ผู้ เ ขี ย นรวบรวมบทความที่ ไ ด้ รั บ และที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล วารสาร น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
5. จัดประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
5.1 รวบรวมบทความ
5.2 จัดทาหนังสือเชิญประชุม
5.3 จองห้องประชุม
5.4 จัดส่งเอกสารประชุมไปยังคณะกรรมการดาเนินงานวารสารทุกท่าน
5.5 ประชุม
5.6 แจ้งมติที่ประชุม
6. คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร พิจารณาบทความใหม่
6.1 หากบทความผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
6.1.1 คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาบทความ จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิสารอง 2 ท่าน

46
6.1.2 ผู้เขียนดาเนินการส่งต้นฉบับบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
บทความ ซึ่งจะให้เวลาในการพิจารณาบทความเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีเอกสารแนบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังนี้
- หนังสือนาส่ง
- ต้นฉบับบทความ 1 ฉบับ
- แบบประเมินบทความ 1 ชุด
- ใบขอรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี
- ซองติดแสตมป์เพื่อส่งกลับมายังสาขาวิชานิติศาสตร์
6.1.3 ผู้เขียนได้รับผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ผู้เขียนดาเนินการจัดทาอนุมัติค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณา
บทความ
2) ผู้เขียนดาเนินการเบิกจ่าย
3) ผู้เขียนดาเนินการรวบรวมผลการพิจารณาและข้อเสนอและของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดพิมพ์ลงในแบบฟอร์มประเมินบทความ
6.1.4 หากผลการพิจารณาบทความมีการแก้ไขและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านมี
ความคิดเห็นตีพิมพ์และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1) เจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การส่ ง แบบฟอร์ ม ข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุณวุฒิ
เพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เวลาในการแก้ไขบทความตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 สัปดาห์
2) ผู้เขียนได้รับบทความที่เจ้าของแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ผู้ เขียนดาเนินการนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ
วารสาร เพื่อตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4) หากบทความดังกล่าวมีการแก้ไขอีก ผู้เขียนดาเนินการตามข้อ 6.1.4.1
ซ้า
5) หากบทความดังกล่าวไม่มีการแก้ไขอีก เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดเก็บ
บทความไว้ในฐานข้อมูลวารสาร เพื่อจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลในการลงวารสารฉบับต่อไป
6.1.5 หากผลการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านมีความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน
1) ผู้เขียนดาเนินการส่ งต้นฉบับบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิส ารองที่
คณะกรรมการกองบรรณาธิ การวารสารคัดเลื อกไว้ เพื่อพิจารณาบทความ ซึ่งจะให้ เวลาในการ
พิจารณาบทความเป็นเวลา 2 สัปดาห์
2) ดาเนินการตามข้อ 6.1.2 ซ้า
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6.2 หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
6.2.1 ผู้เขียนดาเนินการส่งบทความให้เจ้าของทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เบื้องต้นของคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
6.2.2 ผู้เขียนได้รับบทความที่เจ้าของแก้ไขตามข้อเสนอแนะเบื้องต้น ของ
คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร และดาเนินการตามข้อ 5 ซ้า
ขั้นตอนกำรพิจำรณำรับบทควำม
เริ่มต้น
ประกำศรับบทควำม
รับบทความต้นฉบับ
แก้ไข
กองบรรณาธิการตรวจรูปแบบทั่วไป

ไม่ผ่าน
ผ่าน

แจ้งผู้เขียน
แจ้งผู้เขียน

ประชุมกองบรรณาธิการ
ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทั่วไป
ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยัน
การรับบทความ
จัดพิมพ์
จบ

ไม่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

จบ

แก้ไข

แจ้งผู้เขียนแก้ไข

กองบก.

ผู้เขียนแก้ไขแล้ว

ไม่ผ่าน
ส่งต่อ
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4.4 กำรตรวจสอบคุณภำพงำนบทควำม
บทความที่จะนามาลงในวารสารกฎหมายทางวิชาการได้นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการก่อน และที่ประชุมกองบรรณาธิการจะพิจารณา
มอบผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นคนอ่านบทความ ซึ่งคุณภาพที่ดีของวารสารทุกบทความ
ต้องควบคุมคุณภาพจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) บทความ 1 บทความจะต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer review) 2 คน ซึ่ ง บทความจะแบ่ ง เป็ น ผู้ เ ขี ย นภายในสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ และผู้ เ ขี ย น
บุคคลภายนอก
1. ผู้เขียนที่เป็นบุคคลภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ จะใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)
คนนอก จานวน 2 คน เป็นผู้อ่าน
2. ผู้เขียนที่เป็นบุคคลภายนอก จะใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) คนนอกอ่าน 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขาวิชานิติศาสตร์อ่าน 1 คน
กองบรรณาธิ ก ารจะพิ จ ารณาบทความแล้ ว จะมอบหมายบทความแต่ ล ะเรื่ อ งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน ซึ่งตรงกับความเชี่ยวชาญแต่ละท่าน ซึ่ง 1 บทความจะมีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ
ละ 2 คน ฝ่ายเลขานุการจะทาหน้าที่ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญกฎหมายด้านต่าง ๆ
ตามที่ ก องบรรณาธิ ก ารมอบหมาย และจั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Peer review)เป็ น ผู้
ตรวจสอบคุณภาพงานบทความ จัดทาแบบกรอกผลการตรวจบทความ แนบไปกับจดหมายเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในจดหมายเชิญอ่านบทความ
และขอกาหนดระยะเวลาส่งงานประมาณ 2 อาทิตย์ เพื่อให้ผู้เขียนได้อ่านบทความอย่างละเอียด
หลังจากออกหนังสือเชิญตามที่ได้บอกระยะเวลากับผู้ อ่านแล้ว จะประสานงานติดตามความก้าวหน้า
ในการตรวจบทความเมื่อใกล้ครบกาหนดตรวจ (ระยะเวลาตรวจประมาณ 2 อาทิตย์ ต่อบทความ 1
เรื่อง) เมื่อติดตามได้ผลการตรวจมาแล้ว เรียบเรียงและจัดพิมพ์ใหม่และส่งให้ผู้เขียนบทความปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ หากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) มีความประสงค์จะตรวจบทความรอบสอง ฝ่าย
เลขานุการจะต้องประสานงานกับผู้เขียนบทความเพื่อขอตรวจบทความรอบสอง เมื่อบทความผ่าน
การตรวจและผู้ เขีย นบทความได้ปรับ แก้เรีย บร้อ ยแล้ ว ฝ่ ายเลขานุการจะต้องนาเสนอที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการกองบรรณาธิการพิจารณาอนุมัติจัดพิมพ์ต่อไป
ในกรณีผลการอ่านของบทความมีความเห็นขัดแย้งกัน ผู้อ่านมีความเห็นไม่ตรงกันคือ
ผู้อ่านคนหนึ่งมีความเห็นว่าไม่ควรให้ตีพิมพ์ อีกคนหนึ่งมีความเห็นให้ตีพิมพ์ได้ ซึ่งมีความเห็นที่ขัดแย้ง
กันนั้น ให้กองบรรณาธิการแต่งตั้งผู้อ่านบทความเพิ่มอีก 1 คน ที่เป็นบุคคลภายนอกอ่านบทคว าม
เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาและเป็นผู้ตัดสินบทความเรื่องนั้น

49
การพิจารณามอบผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความนั้นจะต้องดาเนินการเป็นความลับ ห้าม
นาไปเปิดเผย
ขั้นตอนการส่งบทความไปให้ผู้อ่านดาเนินการดังนี้
1. ส่งจดหมายเชิญอ่านบทความ
2. ส่งต้นฉบับบทความ 1 ฉบับ พร้อมทั้งปิดชื่อผู้เขียน และรายละเอียดต่างๆ ของ
ผู้เขียน เพื่อไม่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบว่าใครเป็นผู้เขียนบทความ
3. แบบประเมินบทความ 1 ชุด
4. รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี 1 แผ่น
5. ซองติดแสตมป์เพื่อส่งกลับมายังสาขาวิชานิติศาสตร์

4.5 ประสำนกำรจัดพิมพ์วำรสำรวิชำกำรทำงกฎหมำยกับโรงพิมพ์
เมื่อที่ประชุมได้พิจ ารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความและได้รับการแก้ไ ข
บทความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมฝ่ายบรรณาธิการมีมติให้จัดพิมพ์ได้ ผู้เขียนจะประสานงาน
ติดต่อกับโรงพิมพ์เพื่อดาเนิ นการจั ดพิมพ์ว ารสารวิชาการทางกฎหมาย โดยระบุ รายละเอียดของ
สิ่งพิมพ์ ส่งตัวอย่างวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชไปให้เป็นตัวอย่างในการจัดพิมพ์ต้นฉบับ ซึ่ง
ประกอบด้วย ปกนอก สันปก คานา สารบัญ เนื้อหา เรียงลาดับเริ่มตั้งแต่บทความ คาพิพากษาศาล
ฎีกา แนะนากฎหมายใหม่ ฎีกาวิเคราะห์ และวิเคราะห์สอบ ผู้เขียนจะส่งต้นฉบับและแผ่นดิสก์ไปยัง
โรงพิมพ์โดยระบุรายละเอียดดังนี้
- ชื่อวารสาร
- จานวนจัดพิมพ์
- ผู้ประสานงาน
- ขนาดรูปเล่ม ปกติจะจัดพิมพ์ขนาด A4
- ปก พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 260 อาบยูวี
- เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา พิมพ์สีเดียว
- ขนาดตัวพิมพ์ 16 พอยต์
- การเย็บเล่ม ไสสันทากาว
- ภาพประกอบ ใช้ภาพ ขาว-ดา
โรงพิมพ์ดาเนินการจัดพิมพ์วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เสร็จร่างที่ 1 แล้วจะส่ง
บทความทั้งหมดนามาให้ผู้เขียนที่สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้เขียนจะรีบติดต่อบรรณาธิการเพื่อแจ้งข่าว
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เพื่อที่บรรณาธิการจะได้รีบมามอบหมายให้คณะทางานช่วยกันอ่านบทความร่างที่ 1 ที่โรงพิมพ์ส่งมา
ให้ โดยผู้เขียนจะแยกเอกสารที่โรงพิมพ์ส่งมาให้เป็นชุด ๆ ต้นฉบับและตัวพิมพ์ที่โรงพิมพ์ทาเสร็จแล้ว
เพื่อสะดวกในการตรวจของแต่ละบทความ ผู้ เขียนจะส่ งมอบงานตามที่กองบรรณาธิการมอบให้
คณะทางาน และจะติดตามงานคืนมาโดยเร็วเพื่อที่จะส่งโรงพิมพ์แก้ไขงานและขอดูบทความที่แก้ไข
จากโรงพิมพ์อีก 1 รอบ เพื่อให้บรรณาธิการตรวจทานความถูกต้องของบทความ เมื่อบรรณาธิการมา
ตรวจดูบทความรอบที่ 2 แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขก็จะอนุมัติให้จัดพิมพ์ได้ ผู้เขียนจะส่งงานให้โรงพิมพ์เพื่อ
ดาเนินการจัดพิมพ์วารสารให้เสร็จตามกาหนดเวลาต่อไป
แผนภูมิ

กำรประสำนงำนโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์วำรสำร
บทความที่ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมให้ลงพิมพ์ในวารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่งบทความให้โรงพิมพ์ กาหนดรายละเอียดการจัดพิมพ์

โรงพิมพ์ พิมพ์งานเสร็จ (ร่างที่1) ส่งมาที่สาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้เขียน
โทรศัพท์แจ้งบรรณาธิการมาดูร่าง 1
บก. กาหนดงานให้คณะทางานตรวจทานบทความ

คณะทางานตรวจร่างบทความที่ได้รับมอบหมายและส่งคืนเพื่อแก้ไข

โรงพิมพ์แก้ไขตามที่คณะกรรมการแก้ไขและนาร่างที่ 2 มาส่งอีกครัง้
เพื่อให้ บก. ตรวจงานอีกรอบ

บก. ตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งและอนุมัติจดั พิมพ์
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4.6 กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1
จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เขียนบทความ แบบที่ 2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านบทความ
แบบที่ 1 การจ่ า ยค่ า ตอบแทนบทความให้ กั บ ผู้ เ ขี ย นบทความ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 17/2539 วันที่ 18 กันยายน 2539 ครั้งที่ 18/2539
วันที่ 18 ตุลาคม 2539 มีมติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนบทความดังนี้
การจ่ายค่าตอบแทนบทความ ฎีกาวิเคราห์ นิติปกิณกะ และวิเคราะห์ข้อสอบ จ่ายค่า
บทความ 1-10 หน้าแรก จานวนเงิน 750 บาท และหน้าต่อไปหน้าละ 75 บาท แต่รวมแล้วบทความ
ละไม่เกิน 1,500 บาท
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เขียนจะรีบดาเนินการ
จัดทาตารางการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้เขียนบทความ โดยนับจานวนหน้าตามมติคณะกรรมการประจา
สาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อที่จะได้ทาเรื่องเบิกเงินจากวารสารกฎหมายสุโขทัย
ธรรมาธิราชจ่ายเป็นค่าตอบแทน โดยทาเรื่องขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้เขียนจากผู้จัดการวารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเบิกเงินจากบัญชีวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชที่ ฝากไว้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบบที่ 2 การจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจา
สาขาวิช านิ ติศาสตร์ ครั้ งที่ 9/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และ ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 18
สิงหาคม 2560
1 การจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ อ่ า นบทความ จ่ า ย
ค่าตอบแทนให้เรื่องละ 1,500 บาท
2 การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ที่ทาหน้าที่เป็นผู้อ่านบทความ จ่ายค่าตอบแทน
ให้เรื่องละ 500 บาท
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เขียนจะรีบดาเนินการ
จัดทาเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทนให้ผู้อ่านบทความตามจานวนบทความที่ผู้อ่านได้อ่านบทความ โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละคนที่ได้ขอไว้ตอนที่ทาเรื่องขอเชิญเป็นผู้อ่านบทความ

4.7 ประสำนจ่ำยเงินค่ำพิมพ์หนังสือ
เมื่อโรงพิมพ์จัดพิมพ์วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชเสร็จแล้วจะส่งใบเสนอราคาค่า
พิมพ์หนังสือมาที่สาขาวิชานิติศาสตร์ทางเครื่องรับโทรสารส่งถึงประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
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นิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการจะดาเนินการรับหนังสือ และนาใบเสนอราคาส่งมอบให้ผู้เขียน ผู้เขียนเมื่อ
ได้รับใบเสนอราคาจากโรงพิมพ์แล้วจะนาใบเสนอราคาเรียนเสนอผู้จัดการวารสารดังนี้
1. ทาหนังสือถึงผู้จัดการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมใบเสนอเพื่อขออนุมัติ
ค่าจัดพิมพ์วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผู้จัดการเซ็นชื่ออนุมัติใบเสนอราคาค่าจัดพิมพ์ ผู้เขียนจะทาเรื่องเบิกค่าจัดพิมพ์
หนังสือตามใบเสนอราคาที่โรงพิมพ์แจ้งราคาค่าจัดพิมพ์
3. ผู้เขียนนาใบถอนเงินไปให้ผู้มีอานาจมีสิทธิ์ถอนเงินได้ในบัญชี “วารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราช” เซ็นชื่อถอนเงินเพื่อนาไปเบิกในบัญชี “วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช”
แล้วไปเบิกทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. ติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่มารับเงินค่าพิมพ์หนังสือพร้อมกับนา
ใบเสร็จรับเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือมาด้วย
5. ผู้เขียนจ่ายเงินค่าพิมพ์หนังสือและเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานไว้ เพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชาทราบและไว้ในการตรวจสอบบัญชีประจาปีต่อไป

4.8 มอบวำรสำรวิชำกำรให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทำงด้ำนกฎหมำย
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ จ ะมอบหนั ง สื อ วิ ช าการทางด้ า นกฎหมายให้ กั บ ห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ห้องสมุดภายนอกของหน่วยงานที่มี
โครงการแลกเปลี่ยนวารสารระหว่างหน่วยงาน และห้องสมุดสานักงานศาลยุติธรรม เมื่อจัดพิมพ์
วารสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะต้องดาเนินการดังนี้
1. จัดทาบันทึกมอบวารสารกฎหมายให้ผู้เขียนบทความ บทความละ 2 เล่ม
2. จัดทาบันทึกมอบวารสารกฎหมายไปยังสานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จานวน 3 เล่ม
3. ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ละ
จานวน 3 เล่ม เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
4. จัดทาหนังสือมอบวารสารให้กับสานักงานศาลยุติธรรม เช่น ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ เป็น
ต้น จานวนที่ละ 2 เล่ม
5. จั ด ท าหนั ง สื อ มอบวารสารให้ กั บ โครงการแลกเปลี่ ย นวารสารกฎหมายให้ กั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ละ 2 เล่ม
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ขั้นตอนดาเนินการมอบวารสารทางวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ
1. ร่ างหนั งสื อเพื่อส่ งมอบวารสารให้ กับหน่ว ยงานต่า ง ๆ ภายในมหาวิทยาลั ย และ
หน่วยงานภายนอก โดยให้ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นผู้ลงนามส่งมอบหนังสือ
2. นาหนังสือเพื่อเสนอเซ็นต่อประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
3. พิมพ์หน้าซองถึงหน่วยงานผู้รับ
4. ทาใบเบิกวารสารทางวิชาการจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคุมบัญชีวารสาร
5. จัดส่งวารสารกฎหมายใส่ซองแล้วนาส่งทางไปรษณีย์มหาวิทยาลัย พร้อมแนบ
หนังสือขอมอบวารสารกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ

4.9 เผยแพร่และจัดจำหน่ำย
วารสารที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วสาขาวิชานิติศาสตร์จะวางเผยแพร่ที่หน้าสาขาวิชา
และส่งหน่วยงานภายนอกจาหน่าย
1. กำรกำหนดรำคำจำหน่ำยตำรำ กองบรรณาธิการจะกาหนดราคาจาหน่ายวารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วนาเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ กาหนดราคาค่า
จัดพิมพ์
2. กำรจัดส่งตำรำให้ผู้เกี่ยวข้อง
1. จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชจากเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบด้านควบคุมหนังสือของสาขาวิชานิติศาสตร์
2. จัดทาบันทึกส่งวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชให้ผู้เขียนบทความเรื่องละ
3 เล่ม
3. จั ด ท าบั น ทึ ก ส่ ง วารสารกฎหมายสุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ราชไปยั ง ฝ่ า ยห้ อ งสมุ ดของ
สานักงานศาลยุติธรรม จานวน 10 แห่ง
4. จัดทาหนังสือส่งมหาวิทยาลัย 3 แห่ง เพื่อมอบวารสารในโครงการแลกเปลี่ยน
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
5. จัดทาบันทึกส่งวารสารกฎหมายไปยังสานั กบรรณสารสนเทศ 3 เล่ม และศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. จานวน 10 แห่ง แห่งละ 3 เล่ม เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์
3. กำรจัดจำหน่ำยวำรสำรทำงวิชำกำร
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ จั ด จ าหน่ า ยให้ ผู้ ส นใจวารสารกฎหมายสุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
สามารถสั่ ง ซื้ อ วารสารกฎหมายสุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชได้ ด้ ว ยตนเองที่ ส าขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ชั้ น 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทางไปรษณีย์โดยการสั่งซื้อธนาณัติ ผู้รับเงิน รองศาสตราจารย์
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วิกรณ์ รั กษ์ป วงชน สั่งจ่ ายไปรษณีย์หลั กสี่ และส่ งธนาณัติการสั่งซื้อแนบมากับจดหมายส่งมาที่
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
ทั้ ง นี้ ส าขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและผู้ ส นใจทรา บทาง
www.stou.ac.th และเข้ามาที่สาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดต่าง ๆ จะปรากฎบนหน้ากระดาน
ของสาขาวิชานิติศาสตร์ นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าไปดูได้

4.10 กำรนำส่งเงินค่ำนำฝำกไปรษณีย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ใช้บริการการนาส่งวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีผู้สั่งซื้อ
นาส่งทางไปรษณีย์ที่สานักบริการการศึกษาซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการนาส่งจดหมาย พัสดุ ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยจ่ายเงินค่านาส่งเป็นเงินสดที่สานักบริการการศึกษาเรียกเก็บมา ในการนี้เ มื่อสานัก
บริการการศึกษาได้ส่งวารสารกฎหมายให้สาขาวิชานิติศาสตร์แล้ว จะเก็บรวบรวมข้อมูล การนาส่ง
เมื่อครบเดือนสานักบริการการศึกษาจะมีหนังสือมาถึงผู้จัดการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อแจ้งยอดการนาส่งไปรษณีย์ ในแต่ละเดือนสาขาวิชามีการนาส่งวารสารกฎหหมายออกไปจานวนกี่
ซอง คิดเป็นเงินจานวนออกมา โดยค่านาส่งจะคานวนจากค่าน้าหนักของแต่ละซองของวารสาร และ
จ านวนที่ส่ งออก ธุร การเมื่อได้รั บ บั นทึ กจากส านั กบริก ารการศึ ก ษาทาหนั งสื อแจ้งยอดส่ ง มาให้
สาขาวิชานิติศาตร์ ก็จะส่งมาให้ ผู้เขียน เมื่อผู้เขียนได้รับใบแจ้งยอดการนาส่งไปรษณีย์ ก็จะดาเนินการ
ดังนี้
1. ทาบันทึกเล็กถึงผู้จัดการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อแจ้งยอดการชาระ
ค่านาส่งไปรษณีย์ และขอเบิกเงินค่านาส่งไปรษณีย์
2. ผู้จัดการรับทราบ และอนุมัติค่านาส่งไปรษณีย์แล้ว ผู้เขียนจะเขียนใบเบิกบัญชีจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตามบัญชีต่าง ๆ ที่ผู้จัดการได้เซ็นอนุมัติแล้ว เพื่อนาเงินไปฝากส่งที่กองคลังนาเข้า
บัญชีของสานักบริการการศึกษา
3. ทาบันทึกถึงผู้อานวยการกองคลัง ขอส่งเงินค่านาส่งไปรษณีย์พร้อมเอกสารที่ได้รับ
จากสานักบริการการศึกษา
4. เมื่อช าระเงิน ที่กองคลั งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ใบเสร็จรับเงิน ผู้เขียนจะส าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่านาส่งไปรษณีย์ ส่งไปให้หัวหน้างานไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานการชาระ
เงินได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
5. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจะนาไปเก็บในแฟ้มบัญชีวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งตรวจสอบบัญชีประจาปีต่อไป
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4.11 กำรทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย
ผู้เขียนจะจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย จากการขายวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อจะได้ทราบว่ามีรายรับจากการขายวารสารเท่าไหร่ และในการจัดทาวารสารกฎหมายสุโ ขทัยธรรมาธิราช ในแต่ละฉบับมีรายจ่ายจานวนเท่าใดเกิดขึ้น ผู้เขียนจะมีบัญชีวารสารกฎหมายสุโขทัย ธรรมาธิราช โดยแบ่งเป็นบัญชีแต่ละเล่มโดยเฉพาะ ซึ่งสะดวกในการตรวจสอบบัญชี โดยมีขั้นตอนการ
ทาบัญชีดังนี้
1. เมื่อมีการขายหนังสือได้ จะทาบัญชีรายวัน
2. นาเงินฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทาหนังสือทาง
วิชาการ เมื่อได้มีการขายหนังสือแล้วให้รีบนาเงินฝากทันที
3. จัดทาบัญชีรายวัน พอถึงสิ้นเดือนทาบัญชีสรุปยอดรายเดือน
4. ทาบัญชีสรุปยอดการขายทุก 3 เดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ
พิจารณา
5. สิ้นปีสรุปยอดบัญชีทั้งหมด เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ พิจารณา
6. ติดต่อสานักตรวจสอบบัญชีเพื่อส่งบัญชีไปตรวจสอบ
7. รวบรวมบัญชีทุกบัญชี สาเนาสมุดเงินฝาก รายรับ รายจ่ายทั้งหมด ส่งให้สานักงาน
ผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีประจาปี
จากการดาเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานการจัดทาวารสารทางวิชาการเท่าที่ได้กล่าว
ไว้ในบทที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้พบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการจัดทาวารสารทางวิชาการหลายประเด็น
ซึ่งจะวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในบทที่ 5 ต่อไป
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บทที่ 5
ปัญหำ อุปสรรค กำรแก้ไขปัญหำ และข้อเสนอแนะกำรพัฒนำ
การปฏิบัติงานประสานการจัดทาวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้กล่าวโดย
ละเอียดมาแล้ว ในบทที่ 4 นั้นพบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการแก้ไ ข
พร้อมข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

5.1 ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
1. การจัดทาวารสารทางวิชาการ เป็นการรวบรวมบทความที่ผู้เขียนส่งมาจากคณาจารย์
ภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ และจากบุคคลภายนอกที่ส่งบทความมาเพื่อเผยแพร่ในวารสารกฎหมาย
ทางวิชาการ ซึ่งบทความที่นามาลงนั้นจะต้องคานึงถึงรูปแบบมาตรฐานเดียวกั นทั้งเล่ม ส่วนใหญ่
บทความที่ผู้เขียนนามาลงในวารสารทางวิชาการนั้นไม่ได้เขียนตามรูปแบบที่วารสารกฎหมายสุโขทัย
ธรรมาธิราชกาหนดไว้ ทาให้เสียเวลาปรับแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้อง
2. ด้านการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาอ่านบทความทางวิชาการนั้น เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีจานวนน้อย ประกอบกับแต่ล ะท่านมีภารกิจมาก แม้ว่า
สัดส่วนบทความที่ถูกปฏิเสธการอ่านผลงานจะไม่ถึงร้อยละ 5 แต่ผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อได้รับบทความไป
พิจารณาแล้วใช้ระยะเวลาในการกลั่นกรอง และส่งผลประเมินบทความเกินกาหนดระยะเวลาการ
ส่งผลพิจารณาคืนกลับมา มากกว่าร้อยละ 80 แม้ว่าจะได้ติดตามเป็นระยะแล้วก็ตาม
3. ด้านการประชุมกองบรรณาธิการวารสาร ในปี พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งกองบรรณาธิการ
ชุดใหม่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในสาขาวิชานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการจัดประชุม
จึงไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย ประกอบกับบรรณาธิการเรียกประชุมเพียงครั้งเดียว
นอกนั้ น เป็ น การสื่ อสารหารื อ กัน ผ่ านช่อ งทางระบบเครือ ข่ายออนไลน์ และถ่ายทอดคาสั่ งลงสู่ ผู้
ประสานงานโดยตรง
4. ด้านการช่วยประสานงานของกองบรรณาธิการวารสาร ที่ผ่ านมาผู้ ประสานงานได้
ดาเนินการจัดทาหนังสือโต้ตอบ โทรศัพท์ โทรสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงคนเดียว ทั้งที่มีงานหลัก
ที่ต้องรับผิดชอบประจาวันอยู่แล้ว การประสานงาน ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความจึงเกิดความ
ล่าช้าเรื่อยมา

57
5. การติดต่อสื่อสารและการสั่งงาน เนื่องจากบรรณาธิการวารสารมีภารกิจการประชุม
การบริหารงาน การสอนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมากมาย การติดต่อสื่อสารสั่งงานส่วนใหญ่จะผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และหลายครั้งเกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องรอการตัดสินใจและตอบกลับ
ก่อนดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
6. ด้านระบบเทคโนโลยี สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดทาระบบการส่งบทความออนไลน์ และ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเพิ่งเริ่มการใช้งาน
7. ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากเปิดรับบทความออนไลน์ตลอดปี และจาเป็นต้องสรร
หาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ยู่ เ รื่ อ ย ๆ แม้ ใ นช่ ว งที่ จ ะปิ ด เล่ ม วารสารแล้ ว ก็ ต าม แต่ ใ นส่ ว นงบประมาณ
ค่ า ตอบแทนการอ่ า นบทความมี จ านวนเงิ น ที่ ค งที่ และการจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแท นผู้ เ ขี ย น และ
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจะจ่ายเมื่อมีการตีพิมพ์แล้วเสร็จ
8. ด้านการจัดส่งวารสารทางวิชาการให้กับผู้สั่งซื้อ วารสารสูญหายระหว่างทาง ทาให้
วารสารเกิดการไม่ถึงมือผู้รับ ซึ่งจากการทางานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจัดส่งวารสารทางวิชาการของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดส่งวารสารให้กับผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย โดยจัดส่งเป็นแบบ
สิ่งพิมพ์ธรรมดาไปให้ผู้สั่งซื้อ ซึ่งสิ่งพิมพ์ธรรมดาเวลาส่งวารสารไปให้ผู้รับแล้วไม่สามารถเช็คได้ว่า
วารสารถึงผู้รับหรือไม่ ผู้จัดส่งจะไม่ทราบรายละเอียดการส่งของทางไปรษณีย์ จนกว่าผู้สั่งซื้อจะติดต่อ
กลับมาว่าไม่ได้รับวารสารที่สั่งซื้อ ผู้จัดส่งจะเช็ควัน เวลา การจัดส่งให้ผู้ซื้อทราบและให้สอบถามกับ
ทางไปรษณีย์ต้นทางว่าได้รับวารสารของผู้สั่งซื้อหรือไม่

5.2 แนวทำงในกำรแก้ไข
1. สาขาวิชานิติศาสตร์ได้กาหนดรายละเอียดรูปแบบการเขียนบทความที่ผู้เขียนมีความ
ประสงค์จะนามาขอลงที่สาขาวิชานิติศาสตร์ ใน http://lawjournal.stou.ac.th และที่ท้ายเล่มของ
วารสารทางวิชาการ และสามารถติดต่อได้กลับผู้เขียนเพื่อขอรายละเอียดการเขียนบทความได้
2. ประชาสัมพันธ์รูปแบบมาตรฐานของวารสารกฎหมายทางวิชาการให้ชัดเจน เข้าถึงง่าย
โดยใช้สื่อที่หลากหลายประเภท เช่น หนังสือแจ้งเวียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เป็นต้น
3. ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งบทความให้พิจารณา และคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการพิจารณาบทความตามกาหนดก่อน ทั้งนี้ เมื่อใกล้ถึงกาหนดต้องโทรศัพท์
ติดตามเป็นระยะด้วย
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5.3 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ
1. กองบรรณาธิการควรกาหนดช่วงการรับบทความ อาจจะพิจารณาตามช่วงระยะเวลา
หรือพิจารณาตามช่วงจานวนบทความ ก็แล้วแต่ดุลพิ นิจ เพื่อให้การบริหารงบประมาณค่าตอบแทน
เป็นไปตามเงินที่ได้รับจัดสรรมา
2. ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดที่จัดส่งเอกสารสาคัญไม่ครบตามที่ระบุไว้ จะไม่ทาเรื่องเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้ และให้ผู้ประสานงานติดต่อขอหลักฐานเป็นระยะด้วย
3. บรรณาธิการวารสารกฎหมาย ควรกาหนดการประชุมให้สม่าเสมอ เช่น 2 เดือนต่อครั้ง
เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานรวมถึงรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป ใน
ส่วนของกองบรรณาธิการวารสารที่เป็นบุคคลภายนอก ให้ใช้ระบบการประชุมทางไกลตามความ
สะดวกแต่ละท่าน
4. บรรณาธิการวารสารกฎหมาย ควรมอบหมายให้กองบรรณาธิการวารสารที่เป็นอาจารย์
ภายในสาขาวิชานิติศาสตร์รับผิดชอบประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับผู้เขียนให้รับผิดชอบจัดทา
เอกสารราชการและเอกสารการเงินต่าง ๆ เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายหลักการมีส่วนร่วม และการ
ทางานเป็นทีม

5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการวารสารวิช าการ
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าที่ ด าเนิ น งานวารสารวิ ช าการด้ า นกฎหมายและด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ตามลาดับ เพื่อลอกเลียน พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น
2. พัฒนาระบบสมาชิก วางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน และอื่น ๆ
3. บรรณาธิการ ผู้บริหารองค์กร ต้องเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์ภายในสาขาวิชานิติศาสตร์
เขียนบทความและตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายเพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยฉบับละ 2 เรื่อง
4. จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่มีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารกฎหมาย และวารสารอื่นใด ในอัตรา 2,000 บาทต่อเรื่อง หรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดให้มีการอ้างอิงวารสาร (Impact factor) ให้มากขึ้น
และส่งเสริมให้อาจารย์ภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ อ้างอิงวารสารในการเรียนการสอน การทางานวิจัย
การเขียนตารา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6. พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจวารสารกฎหมาย ผ่านทางระบบเครือ ข่าย
ออนไลน์ เพื่อประหยัดกระดาษ ค่าส่ง และอื่น ๆ
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บรรณำนุกรม
ณัฏฐวี มงคลบริรักษ์ (2554) คู่มือการปฏิบัติงาน งานประสานโครงการบริการวิชาชการแก่สังคม
(ไม่อิงรูปแบบวิจัย) สาขาวิชานิติศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(อัดสาเนา)
ทบวงมหาวิทยาลัย (2523) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการจัดตั้งสาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523
(อัดสาเนา)
ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547)
คู่มือการเขียนรายงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2550 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฝ่ายรับนักศึกษา สานักทะเบียนและวัดผล คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2560 นนทบุรี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการจัดตั้ง
โครงสร้ า งส านั ก งานเลขานุ ก ารในส านั ก หรื อ สถาบั น และเปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องภายในสถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2547(อัดสาเนา)
ศรีราชา เจริญพานิช วิสาร พันธุนะ และ ดร.กิติพงษ์ หังสพฤกษ์ “สาขาวิชานิติศาสตร์”
หน้า 30-34 ที่ระลึกสามสิบปี นิติศาสตร์ มสธ. กรุงเทพมหานคร พิธการพิมพ์ จากัด
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536) ระเบียบสาขาวิชานิติศาสตร์ ว่าด้วย
งานธุรการของสาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2536 (อัดสาเนา)
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555-2559) หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 2546) คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับปรัปบรุง
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุนันทา โปตะวนิช (2550) คู่มือการปฏิบัติงานของงานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อัดสาเนา)
สุภาพร พิศาลบุตร (2541) การวิเคราะห์งาน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
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ภำคผนวก ก
ระเบียบสาขาวิชา ว่าด้วยงานธุรการของสาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2536
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ระเบียบสำขำวิชำนิติสำสตร์
ว่ำด้วย งำนธุรกำรของสำขำวิชำนิติศำสตร์
-------------------------------------โดยที่เห็นสมควรวางระเบียบงานธุรการของหน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อ
ความเป็นระบบระเบียบคล่องตัว และเหมาะสมในการปฏิบัติงานของสาขาวิชานิติศาสตร์อาศัยอานาจ
ตามความในข้อ 4(3) แห้ งข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช ว่าด้ว ยการดาเนินงานของ
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา พ.ศ.2529 คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ในการประชุม
ครั้งที่ 20/2536 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบียบสาขาวิช านิติศาสตร์ ว่าด้ว ยงานธุรการของสาขาวิ ชา
นิติศาสตร์ พ.ศ.2536”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
สาขาวิชา
หมายความว่า สาขาวิชานิติศาสตร์
คณาจารย์
หมายความว่า อาจารย์ประจา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกิตติเมธี ของ
สาขาวิชานิติศาสตร์
เจ้าหน้าที่
หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานหน่วย
เลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์
งานราชการ หมายความว่า งานในหน้าที่ของคณาจารย์และงานที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการศึกษา
2. งานพิมพ์ขอตาแหน่งทางวิชาการ
3. งานที่เกี่ยวข้องกับวารสารและหนังสือวิชาการ
ต่าง ๆ
4. รายงานการประชุม
5. งานอื่น ๆ
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หมวด 1
งำนหน่วยเลขำนุกำรกิจ
ข้อ 4 ให้แบ่งความรับผิดชอบของหน่วยเลขานุการกิจ ดังนี้
4.1 หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ให้หัวหน้าหน่วยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.1.1 ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นผู้เสนอพิจารณาความดี ความชอบ ของเจ้าหน้าที่
หน่วยเลขานุการกิจให้ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาพิจารณา
4.1.2 ตรวจสอบแฟ้มเสนอประธานกรรมการสาขา
4.1.3 ทาหนังสือติดต่อกับหน่วยงานภายนอกและภายใน
4.1.4 ทาแผนปฏิบัติการของสาขาวิชาในส่วนที่เป็นงานประจา
4.1.5 ทางบประมาณประจาปีของสาขาวิชา
4.1.6 ทารายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ประจาเดือนของสาขาวิชา
4.1.7 เตรียมเอกสาร ทาหนังสือเชิญประชุม เบิกจ่ายเบี้ยประชุม และจดรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
4.1.8 ดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
4.1.9 เตรียมเอกสารและทาหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์
4.1.10 เตรียมเอกสารเสนอเรื่องเข้าสภาวิชาการ
4.1.11 เตรียมเอกสารเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการการเงิน
4.1.12 เตรียมเอกสารเสนอเรื่องเข้าอนุกรรมการมหาวิทยาลัย
4.1.13 แจ้งประธานชุดเกี่ยวกับการติดตามชุดวิชาที่อยู่ระหว่างการผลิต ประเมิน และ
ปรับปรุง
4.1.14 บริการด้านเอกสารและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานสาขาวิชาและงานมหาวิทยาลัยที่
คณาจารย์มีความจาเป็นต้องใช้ประกอบในงานราชการ โดยให้คณาจารย์ที่มีความ
ประสงค์จะใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวแจ้งความจานงต่อหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
หรือเลขานุการสาขา
4.1.15 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.2 ผู้ช่วยหัวหน้าเลขานุการกิจ
ให้ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.2.1 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสอนเสริมของสาขาวิชา
4.2.2 รับ – ส่ง เอกสารทางโทรสารของสาขาวิชา
4.2.3 ทาเรื่องเบิกเอกสารการสอน
4.2.4 ให้ยืมหนังสือของห้องสมุดของสาขาวิชา
4.2.5 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดื่มของสาขาวิชา
4.2.6 ตอบจดหมายนักศึกษาของสาขาวิชาตามที่ประธานสาขาฯมอบหมาย
4.2.7 ตรวจงานพิมพ์ของสาขาวิชา
4.2.8 อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.3 พนักงานธุรการ
ให้พนักงานธุรการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.3.1 รับ – ส่ง เอกสารของสาขาวิชา
4.3.2 เก็บ – จัด แฟ้มเอกสารของสาขาวิชา
4.3.3 จัดแฟ้มประชุมให้ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
4.3.4 ควบคุมและจัดทาบัญชีครุภัณฑ์สาขาวิชา และแจ้งซ่อมเมื่อชารุด
4.3.5 ทารายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของสาขาวิชา
4.3.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามเรื่องของสาขาวิชา
4.3.7 ดูแลเรื่องรถยนต์ของสาขาวิชา
4.3.8 ทาคาสั่งตามมติของคณะกรรมการประจาสาขา
4.3.9 ลงบัญชีสมาชิกวารสารกฎหมายและจัดส่งวารสารให้สมาชิก
4.3.10 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ผู้ช่วยธุรการ
ให้ผู้ช่วยงานธุรารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.4.1 พิมพ์งานของสาขาวิชา
4.4.2 เก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามประเภทและสาระของเรื่อง
4.4.3 ส่งเอกสารให้สานักพิมพ์และติดตามงานพิมพ์ของสาขาวิชา
4.4.4 เวียนเรื่องต่าง ๆ ให้คณาจารย์ทราบ
4.4.5 ลงบัญชีสมาชิกวารสารกฎหมายและจัดส่งวารสารให้สมาชิก
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4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9

ส่งงานถ่ายเอกสารและโรเนียว
กรอกรายชื่ออาจารย์สอนเสริมลงในแบบฟอร์ม
จัดทาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการตรวจข้อสอบ
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.5 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.5.1 พิมพ์งานที่ประธานสาขาวิชาและคณาจารย์มอบหมายที่เกี่ยวกับราชการ
4.5.2 ส่งเอกสารให้สานักพิมพ์และติดตามงานพิมพ์ของสาขาวิชา
4.5.3 ดูแลแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในสาขาวิชา
4.5.4 เบิก – จ่าย พัสดุต่าง ๆ ในสาขาวิชา
4.5.5 รับ – ส่ง ข้อสอบ และรายงานการตรวจข้อสอบให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชาทราบ
4.5.6 ดูแลและประสานเกี่ยวกับการออกข้อสอบระหว่างคณาจารย์และสานักทะเบียนและ
วัดผลให้เป็นไปตามกาหนด
4.5.7 ลงบัญชีสมาชิกวารสารกฎหมายและจัดส่งวารสารให้สมาชิก
4.5.8 อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.6 นักการ
ให้นักการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.6.1 รับ – ส่ง หนังสือและสาเนาเอกสารตามที่คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วย
เลขานุการกิจได้มอบหมาย โดยให้จัดใบรับ – ส่ง ด้วยทุกครั้ง
4.6.2 เตรียมห้องประชุมในการจัดประชุมของคณะกรรมการและคณาจารย์สาขาวิชา
พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องดื่ม
4.6.3 ดูแลเรื่องน้าดื่มของสาขาวิชา
4.6.4 อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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หมวด 2
งำนพิมพ์
ข้อ 5 งานพิมพ์ของสาขาวิชาที่ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาและคณาจารย์มอบหมายให้พิมพ์
ต้องเป็นงานราชการ
ข้อ 6 ให้จัดทาใบรับ – ส่ง งานพิพม์ทุกงาน
ข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดพิมพ์งานของคณาจารย์ตามลาดับก่อนหลังที่นามาให้พิมพ์โดยดูจาก วัน
เวลา ในใบส่งงานพิมพ์
ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด และผู้ช่วยงานธุรการเป็นผู้รับผิดชอบงานพิมพ์
หมวด 3
งำนวำรสำรกฎหมำยสุโขทัย
ข้อ 9 ให้หน่วยเลขานุการกิจเป็นกองจัดการในการจัดทาวารสารกฎหมายของสาขาวิชาทุกฉบับ
รวมทั้งงานหนังสือวิชาการต่าง ๆ
หมวด 4
งำนอื่น ๆ
ข้อ 10 ให้หน่วยเลขานุการกิจจัดเวรในการปฏิบัติงานทุกวันราชการในระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.
ข้อ 11 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจคนใดไม่มาปฏิบัติราชการหรือไม่อยู่ให้ผู้ที่มาปฏิบัติ
ราชการปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเป็นผู้กากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยเลขานุการกิจ
ตามระเบียบนี้
ข้อ 13 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชาเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
ลงนาม

กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
(นายกิติพงศ์ หังสพฤกษ์)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
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ภำคผนวก ข
ระเบียบสาขาวิชา ว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. 2534

70
- สำเนำ -

ระเบียบสำขำวิชำนิติสำสตร์
ว่ำด้วย ว่ำด้วยกำรจัดทำหนังสือทำงวิชำกำร พ.ศ. 2534
-------------------------------------เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและให้การจัดทาหนังสือทางวิชาการของสาขาวิชานิติศาสตร์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 (3)
แห่ งข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิราช ว่าด้ว ยการดาเนินงานของคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา พ.ศ. 2529 คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ด้วยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 32/2534 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2534 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสาขาวิชานิติศาสตร์ ว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ
พ.ศ. 2534”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หนังสือทางวิชาการ” หมายถึง วารสารกฎหมาย หนังสือรวมกฎหมายหนังสือรวม
คาพิพากษาฏีกา หรือ เอกสารทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชานิติศาสตร์จัดทาขึ้น
“เงินรายได้” หมายถึง เงินที่ได้จากการรับจองหรือจาหน่ายหนังสือทางวิชาการ เงิน
ค่าโฆษณา เงินบริจาคสนับสนุนการจัดทาหนังสือทางวิชาการ โดยยังมิได้หัค่าใช้จ่ายในการจัดทา
หนังสือทางวิชาการและหมายรวมตลอดถึงทรัพย์สินอื่นอันเนื่องมาจากการจัดทาหนังสือทางวิชาการ
ด้วย
“เงินกองกลาง” หมายถึง เงินที่เหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทา
หนังสือทางวิชาการแล้ว โดยแยกตามประเภทหนังสือหรือโครงการวิชาการ
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ข้อ 4 ให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 2
กำรจัดทำหนังสือทำงวิชำกำร
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์จัดให้มีคณะผู้ จัดทาหนังสือทางวิชาการ
ประกอบด้วยฝ่ายบรรณาธิการ และฝ่ายจัดการ
การจัดให้มีฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายจัดการตามความในวรรคแรกให้ ทาหนังสื อ
สอบถามความสมัครใจจากคณาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนด ให้
คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้สมัครใจที่ยื่นความจานง
และมีความเหมาะสมเพื่อทาหน้าที่
ในกรณีไม่มีผู้สมัครใจ ให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์พิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทาหน้าที่
ข้อ 6 ฝ่ายบรรณาธิการในการจัดทาหนังสือทางวิชาการ ประกอบด้วย บรรณาธิการคนหนึ่ง
และกองบรรณาธิการอีกไม่เกินเจ็ดคนคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์และมีความสนใจในการจัดทา
หนังสือทางวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบติดต่อผู้เขียนบทความคัดเลือกตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของบทความ ทั้งเนื้อหาสาระ การใช้ภาษาและพิจารณารูปแบบการจัดพิมพ์รูปภาพ
ประกอบ การพิสูจน์อักษร รวมทั้งการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับฝ่ าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของบทความ ฝ่ายบรรณาธิการจะ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจให้ทาหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องในเนื้อหาสาระของ
บทความหรือปกิณกะที่จะลงพิมพ์ก็ได้
ข้อ 7 ฝ่ายจัดการในการจัดทาหนังสือทางวิชาการ ประกอบด้วยผู้จัดการคนหนึ่งและกอง
จั ด การไม่ เ กิ น เจ็ ด คน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด หาสมาชิ ก จั ด ท าทะเบี ย นสมาชิ ก จั ด หาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์ จาหน่าย จัดส่ง เก็บรักษาหนังสือทางวิชาการ ตลอดจนรับจ่ายและเก็บรักษา
เงินรายได้ ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานการจัดพิมพ์ระหว่างฝ่ายบรรณาธิการและ
โรงพิมพ์ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินสมนาคุณและจัดทาบัญชีเงินรายได้
การจัดพิมพ์และจานวนพิมพ์หนังสือทางวิชาการให้เป็นไปตามที่ฝ่ายจัดการกาหนด
โดยคานึงถึงจานวนผู้สั่งจอง และความเป็นไปได้ในการจัดจาหน่าย
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ข้อ 8 ฝ่ายบรรณาธิการในการจัดทาหนังสือทางวิชาการมีวาระการดารงตาแหน่งหนึ่งปี นับ
แต่วันแต่งตั้ง
ฝ่ายจัดการในการทาหนังสือทางวิชาการมีวาระการดารงตาแหน่งสองปี นับแต่วัน
แต่งตั้ง
ในกรณีจาเป็น คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์อาจขยายวาระของฝ่ าย
บรรณาธิการและฝ่ายจัดการออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน
ในกรณีฝ่ายบรรณาธิการหรือฝ่ายจัดการยังมีจานวนไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6
และข้อ 7 หรือว่างลง บรรณาธิการหรือผู้จัดการอาจเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการปร ะจา
สาขาวิชานิติศาสตร์แต่งตั้งได้จนครบ
ในกรณีตาแหน่งบรรณาธิการหรือผู้จัดการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลในฝ่ายบรรณาธิการหรือฝ่าย
จัดการแล้วแต่กรณีเพื่อทาหน้าที่แทนโดยเร็ว
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสามและวรรคสี่ อยู่ในตาแหน่งได้เพียงครบวาระของ
บรรณาธิการ หรือผู้จัดการ หรือตามวาระของผู้ซึ่งตนดารงตาแหน่งแทน
ข้อ 9 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องกาหนดรูปแบบการดาเนินการเป็นอย่างยิ่ง
ให้เสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์พิจารณาเป็นรายกรณีไป
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นผู้กาหนดราคาจาหน่ายหนังสือทางง
วิชาการ โดยการเสนอของคณะผู้จัดทาหนังสือทางวิชาการ
ข้อ 11 การเบิกจ่ายหนังสือทางวิชาการเพื่อแจกแก่หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์กาหนด โดยการเสนอแนะของคณะผู้จัดทาหนังสือ
ทางวิชาการ
หมวด 3
ทรัพย์สิน
ลักษณะ 1
เงินรำยได้
ข้อ 12 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการรับ-จ่ายเงินรายได้ จัดทาบัญชีรับ-จ่าย บัญชึ
คุมทรัพย์สินและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 13 เงินรายได้ให้ผู้จัดการนาฝากสถาบันการเงินที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์กาหนด
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เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากแล้ว ให้ผู้จัดการแจ้งรายละเอียดให้คณะกรรมการประจา
สาขาวิชานิติศาสตร์ทราบ ภายในกาหนดเจ็ดวันนับจากวันเปิดบัญชีเงินฝาก
ข้อ 14 ให้ผู้จัดการเก็บรักษาเงินรายได้เป็นเงินสดไว้ได้ไม่เกินสองพันบาท ส่วนที่เกินจะต้อง
นาเข้าบัญชีที่เปิดไว้ในวันนั้นหรืออย่างช้าในวันถัดไป
ข้อ 15 ในกรณีได้รับชาระเงินด้วยธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค ดราฟท์ หรือตราสารอื่นให้
ผู้จัดการนาไปขึ้นเป็นเงินสดโดยเร็วแต่ทั้งนี้ไม่ควรเกินสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับและให้นาเข้าบัญชีที่
เปิดไว้ในวันนั้นหรืออย่างช้าในวันถัดไป
ข้อ 16 การรับเงินสดจะต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินทุกครั้ง โดยจัดทาสาเนา
เป็นหลักฐานไว้ด้วย หรือมิฉะนั้นให้จัดทาบัญชีไว้ แสดงรายการสาคัญเช่น วันเดือนปี ชื่อของผู้ซื้อ
ของและจานวนที่จาหน่าย จานวนเงินที่ได้รับ
ข้อ 17 ให้เบิกจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือทางวิชาการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาหนังสือทางวิชาการ
(4) ค่าสมนาคุณผู้เขียนบทความ
(5) ค่าสมนาคุณผู้จัดทาหนังสือทางวิชาการ
(6) ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
(7) ค่าสมนาคุณผู้หาโฆษณา
(8) ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
(9) ค่าสมนาคุณผู้ตรวจสอบบัญชี
(10)ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหนังสือทางวิชาการ
ค่ า ใช้ จ่ า ย (4) ถึ ง (10) ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราที่ ค ณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช า
นิติศาสตร์กาหนด ส่วนค่าสมนาคุณตาม (5) จะจ่ายได้ต่อเมื่อหนังสือทางวิชาการที่จัดทานั้มีกาไร
ข้อ 18 การจ่ายเงินรายได้จะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐาน
ในกรณีไม่ส ามารถเรี ยกใบเสร็จรับ เงินหรือ ใบส าคั ญรับ เงิน ได้ ให้ เสนอขออนุ มั ติ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ก่อนเบิกจ่าย แล้วแจ้งคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ทราบ
ข้อ 19 ให้ผู้จัดการมีอานาจเบิกจ่ายเงินรายได้คราวหนึ่งไม่เกินสามหมื่นบาทถ้าเกินสามหมื่น
บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
วิธีการเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
กาหนด

74
ข้อ 20 ให้ผู้จัดการทาบัญชีรับ-จ่ายเงินรายได้ และรายงานต่อคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ทุกระยะหกเดือน
ข้อ 21 ให้ผู้จัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทาหนังสือทางวิชาการให้เสร็จสิ้น
ภายในกาหนดหกสิบวัน นับแต่พ้นจากหน้าที่
ให้ผู้จัดการส่งมอบเงินที่เหลือจากการจัดทาหนังสือทางวิชาการจานวนหนังสือทาง
วิชาการที่เหลือจากการจาหน่าย และเอกสารต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
ภายในกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่พ้นจากหน้าที่
ในกรณีมีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จตามกาหนดเวลา
ในวรรคแรกและวรรคสอง ให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน
สามสิบวันในแต่ละกรณี
ข้อ 22 เงินที่ได้รับมอบตามข้อ 21 ให้นาเข้าเป็นเงินกองกลาง ส่วนหนังสือทางวิชาการที่
เหลือ ให้สาขาวิชานิติศาสตร์เก็บรักษาหรือมอบหมายให้คณะผู้จัดทาหนังสือทางวิชาการชุดใหม่เพื่อ
จาหน่ายต่อไป
เงินที่ได้จากจาหน่ายหนังสือทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง ให้นาเข้าเป็นเงินกองกลาง
ลักษณะ 2
เงินกองกลำง
ข้อ 23 เงินกองกลางเป็นทรัพย์สินของสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการจัดทา
กิจกรรมทางวิชาการหรือบริการทางวิชาการ
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นผู้บริหารเงินกองกลาง
ข้อ 25 ภายใต้บังคับข้อ 23 การใช้จ่ายเงินกองกลางให้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดทาหนังสือทางวิชาการแต่ละประเภทนั้นก่อน หากมีเงินเหลือจึงนาไปหาประโยชน์หรือนาไปใช้จ่าย
ทางอื่นตามที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์เห็นสมควร
ข้อ 26 เงินกองกลางให้นาฝากไว้กับสถาบันการเงินที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์กาหนด
การนาฝากเงินกองกลาง ให้ฝากประเภทเผื่อเรียกในวงเงินไม่เกินสามหมื่นบาท ส่วน
ที่เกินกว่าจานวนสามหมื่นบาทถ้วนให้นาฝากประเภทประจา ทั้งนี้ให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะ
ได้รับ
ชื่อบัญชีเงินฝากให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์กาหนด
ข้อ 27 ให้เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
เบิกจ่ายและดูแลรักษาเงินกองกลาง
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ให้ ป ระธานกรรมการประจ าสาขาวิช านิ ติศ าสตร์ และเลขานุ การคณะกรรมการ
ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์หรือกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์คนใดคนหนึ่งในกรณีที่เลขานุการ
คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อใน
การเบิกจ่าย
ข้อ 28 ให้เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์เก็บรักษาเงินกองกลางเป็น
เงินสดได้ไม่เกินสามพันบาท ส่วนที่เกินกว่าจานวนสามพันบาทให้นาฝากสถาบันการเงินในวันนั้น หรือ
อย่างช้าในวันถัดไป
ข้ อ 29 เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ถ อนเงิ น กองกลางแล้ ว ให้ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการประจา
สาขาวิชานิติศาสตร์ เสนอเช็คหรื อใบถอนเงินต่อประธานกรรมการประจาสาขาวิช านิติศาสตร์ ล ง
ลายมือชื่อในเช็คหรือใบถอนเงินร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อ 30 ให้ประธานกรรมาประจาสาขาวิชานิติศาสตร์มีอานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองกลางได้
คราวละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อ 31 เมื่อมีการอนุมัติถอนเงินกองกลางแล้วให้เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์รายงานให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ทราบทุกครั้ง
ข้อ 32 ให้เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์จัดทาบัญชีรายงานฐานะ
การเงินกองกลางต่อคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกหกเดือน
หมวด 4
กำรตรวจสอบ
ข้อ 33 ให้ มีการตรวจสอบบัญชีห ลั กฐานการเงิน ทรัพย์สิ น และเอกสารหลั กฐาต่า ง ๆ
เกี่ยวกับการจัดทาหนังสือทางวิชาการตามระเบียบนี้ และเมื่อสิ้นสุดวาระของคณะจัดทาหนังสือทาง
วิช าการแต่ล ะคณะด้ว ย โดยผู้ ส อบบัญชีซึ่งคณะกรรมการประจาสาขาวิช านิติศาสตร์แต่งตั้งเป็น
คราว ๆ ไป
หมวด 5
บทเฉพำะกำล
ข้อ 34 ภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้จัดการหนังสือทาง
วิชาการซึ่งได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้ส่งมอบเงินกองกลาง
หนั ง สื อ ทางวิ ช าการที่ เ หลื อ และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งท้ ง หมดต่ อ คณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช า
นิติศาสตร์
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ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2534
(ลงนาม)

วิสาร พันธุนะ
(นายวิสาร พันธุนะ)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
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ภำคผนวก ค
คาแนะนาในการส่งบทความ
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คำแนะนำในกำรส่งบทควำม
วำรสำรกฎหมำยสุโขทัยธรรมำธิรำช
สาขาวิช านิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิร าช ขอเชิญชวนอาจารย์ ข้าราชการ
นักวิชาการ นักศึกษานิติศาสตร์และผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ที่ครอบคลุม
กฎหมายทุกสาขาเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีกาหนดออกปีละ
2 ฉบับ

1. ต้นฉบับบทควำม
(1) บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องมีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
(2) บทความต้องพิมพ์ด้วย Microsoff word
สาหรับภาษาไทยใช้อักษร Th Sarabun Ps ขนาดตัวอักษร 16 point
ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 point
ถ้าเป็นตัวเลขต้องพิมพ์เป็นเลขอารบิก
เชิงอรรถภาษาไทยใช้ตัวอักษร Th Sarabun Ps ขนาดตัวอักษร 12 point
เชิงอรรถภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาดตัวอักษร 9 point
(3) ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลางหน้ากระดาษ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องเยื้องลงมาทางขวาพิมพ์ด้วยตัวอักษรเอน
ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด และสถานที่ทางานของผู้เขียนพิมพ์
ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
(4) บทความวิชาการ ต้องเป็นบทความที่นาเสนอเนื้อหาสาระจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ (Abstrack)
ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ คาสาคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเลือกคาที่
เกี่ยวข้อง
ไม่เกิน 3 คา บทนา เนื้อหา สรุป ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม
(5) บทความวิ จั ย หรื อ วิท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งเป็ น บทความจากการวิจั ยหรือ จากวิ ทยานิพนธ์
ประกอบด้วย
ชื่ อ เรื่ อ ง (ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ) ชื่ อ ผู้ ท าวิ จั ย บทคั ด ย่ อ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
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คาสาคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทนา วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมุติฐาน
ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีดาเนินงานวิจัย ผลการวิจัย
(สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ)

2. กำรส่งต้นฉบับ
(1) ทางไปรษณีย์
ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และสาเนาอีก 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีไปที่กองบรรณาธิการ วารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(2) ทางเว๊บไซต์ http://lawjournal.stou.ac.th หัวข้อการส่งบทความ
ทั้งนี้ บทความที่ส่งมาลงพิมพ์จะต้องเป็นความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์จากที่ใดมาก่อน
หรือไม่อยู่ในระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ทุกเรื่องจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer
Review) ที่ตรงตามสาขาวิชา

กำรเขียนอ้ำงอิง (Footnote)
1. หนังสือ ตำรำ
ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ์, จังหวัด : ชื่อสานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า
2. วิทยำนิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์, ชื่อวิทยานิพนธ์, ระดับของวิทยานิพนธ์, ชื่อสถาบัน, ปีที่พิมพ์,
เลขหน้า
3. เอกสำรกำรสอน
ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อหน่วย, ใน ชื่อเอกสารการสอนชุดวิชา, เล่มที่, หน่วยที่, ปรับปรุงครั้งที่,
นนทบุรี : ชื่อสาขาวิชาที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า
4. รำยงำนกำรวิจัย
ชื่อผู้วิจัย, ชื่อรายงานวิจัย, ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนทาวิจัย, จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์ : ปีที่
พิมพ์, เลขหน้า
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5. บทควำม
ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร, ปีที่ออก, ฉบับที่ออก (เดือน ปีพิมพ์,) : เลขหน้า
บทความทั้งหมด, เลขหน้าที่อ้างอิง

กำรอ้ำงอิงบรรณำนุกรม (Bibliography)
(1)
(2)
(3)
(4)

รูปแบบเดียวกันบการอ้างอิงเชิงอรรถ แต่ให้ใส่ปีที่พิมพ์ในวงเล็บหลังชื่อผู้แต่ง
ตัดหน้าเอกสารที่อ้างออก
กรณีที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ให้สลับที่ชื่อแรกและนามสกุล โดยคั่นด้วย comma (,)
เรียงลาดับเอกสาร โดยเรียงตามตัวอักษรของชื่อผู้เขียน จาก ก - ฮ หรือ A - Z
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ภำคผนวก ง
แบบฟอร์ม บันทึกต่างๆ
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-สาเนา-

ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/ว๗๒๓

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อ่านบทความ
เรียน ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
เนื่องด้วยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กาหนดเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีผู้อ่านบทความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ประกอบกับ
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์ให้ดาเนินการจัดทาวารสารเพื่อเผยแพร่
ให้ความรู้ให้แก่ผู้สนใจทางด้านวิชาการ
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นว่าท่านมีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ อย่ า งดี ยิ่ ง ดั ง นั้ น จึ ง ขอความอนุ เคราะห์ อ่า นบทความ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะได้ รับ ความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้ วย ทั้งนี้ขอบทความที่พิจารณาแล้วคืน
ภายในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์)
กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

งานเลขานุการกิจ

โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔
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แบบฟอร์มการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทความ....(วิชาการ / วิจัย)... เรื่อง
“....................................................................................................................”
1. ชื่อเรื่อง (Title)
1.1 ภาษาไทย
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

1.2 ภาษาอังกฤษ
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

 ให้แก้ไข

 ไม่ได้ให้แก้ไข

2. บทคัดย่อ (Abstract)
2.1 ภาษาไทย
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...………...………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ภาษาอังกฤษ
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...………...………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ให้แก้ไข
3. คาสาคัญ (Key Word)
3.1 ภาษาไทย

 ไม่ได้ให้แก้ไข

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

3.2 ภาษาอังกฤษ
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

 ให้แก้ไข

 ไม่ได้ให้แก้ไข
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4. บทนา / ความนา (Introduction)
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...………...………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………...…………………….………………………………………………………………………………………………………

 ให้แก้ไข

 ไม่ได้ให้แก้ไข

5. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) * กรณีบทความวิชาการให้ข้ามข้อนี้ไป
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...………...………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………...…………………….………………………………………………………………………………………………………

 ให้แก้ไข

 ไม่ได้ให้แก้ไข

6. เนื้อเรื่อง (Text)
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………..……………………...…………………….………………………………………………………………………………………………………
………………...…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

 ให้แก้ไข

 ไม่ได้ให้แก้ไข

7. สิ่งที่ค้นพบ (Results)
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...………...………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………...…………………….………………………………………………………………………………………………………

 ให้แก้ไข

 ไม่ได้ให้แก้ไข

8. อภิปรายผล (Discussion)
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...………...………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………...…………………….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………

 ให้แก้ไข

 ไม่ได้ให้แก้ไข
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9. บทสรุป (Conclusion)
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...………...………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………...…………………….………………………………………………………………………………………………………

 ให้แก้ไข

 ไม่ได้ให้แก้ไข

10. บรรณานุกรม (Reference)
10.1 ภาษาไทย
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

10.2 ภาษาอังกฤษ
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

 ให้แก้ไข

 ไม่ได้ให้แก้ไข

11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะในภาพรวม
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………...…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

12. สรุปผลการพิจารณาบทความ
 ผ่าน โดยไม่ต้องแก้ไข
 ผ่าน แต่ให้แก้ไขตามคาแนะนา
 ไม่ผ่าน

 ส่งกลับมาให้ดูอีกรอบเมื่อแก้ไขเสร็จ

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

ลงชื่อ.......................................................................
(................................................................)
วันที่ ......./....................../.....................
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หมำยเหตุ
ขอเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินการอ่านบทความ
ชื่อ..................................................................................................
เลขที่บัญชี.......................................................................................................
ธนาคาร..............................................................................................สาขา............................................
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

เรื่อง

สิงหาคม ๒๕๖๐
ขอทาบทามเป็นกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบตอบรับ
จานวน ๑ ฉบับ
เนื่องด้วยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กาหนดเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ
ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ให้ มี ก องบรรณาธิ ก ารเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าจากหลากหลาย
หน่วยงาน ประกอบกับ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์ให้
ดาเนินการด้านวารสารเชิงรุกในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิชาชีพกฎหมาย เพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นว่าท่านมีความรู้
ความสามารถประสบการณ์อย่างดียิ่งดังนั้น
จึงขอทาบทามท่านร่วมเป็นกองบรรณาธิการวารสาร
กฎหมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านเห็นเป็นประการใดโปรดส่งคืนแบบตอบรับ
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการแต่งตั้งในขั้นตอนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
งานเลขานุการกิจ
โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔
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แบบตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเพื่อเป็นกองบรรณำธิกำร
วำรสำรกฎหมำยสุโขทัยธรรมำธิรำช มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ(โปรดระบุ)...........................................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................................
ตาแหน่งทางวิชาการ
( ) อาจารย์
( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( ) รองศาสตราจารย์
( ) ศาสตราจารย์
ตามที่ได้เชิญข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นกองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย นั้น
ข้าพเจ้า
( ) ไม่สะดวกเป็นผู้คุณวุฒภิ ายนอก
( ) ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในสาขา (ระบุได้มากกว่า 1สาขา)............................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................... โทรสาร.......................................มือถือ...........................................................
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..…

หน่วยงานต้นสังกัด ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................
(...............................................................)
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ.
....................

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-5048362 โทรสาร 02-5033854 ผู้ประสานงาน นางนงนุช จันทร์ควง
(nongnutchn@hotmail.com)
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ส่วนรำชกำร สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร 8361-5
ที่ ศธ 0522.18/ว
วันที่
มีนาคม 2560
เรื่อง การสมัครเป็นฝ่ายบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน คณาจารย์
ด้วยฝ่ายบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี 2560 (ปีที่
29) ได้ครบวาระการดารงตาแหน่ งแล้ว สาขาวิชานิติศาสตร์ใคร่ขอความร่ว มมือจากคณาจารย์ที่
ประสงค์จะเป็นฝ่ายบรรณาธิการ ประจาปี 2560 ดังนี้ บรรณาธิการ 1 คน กองบรรณาธิการ 7
คน โปรดยื่นความจานงตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้ และส่งคืนคุณนงนุช จันทร์ควง ภำยในวันที่ 8
เมษำยน 2560 การได้เป็นคณะทางานฯ จะเรียงลาดับการสมัครก่อนหลังและภายในกาหนดเวลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
ชื่อ…………………………………………………..สกุล………………………………………………
ประสงค์สมัครเป็น
บรรณาธิการ (1 คน)
กองบรรณาธิการ (7 คน)
ไม่ประสงค์สมัคร
ลงชื่อ……………………………………………..
(………………………………………….)
c:สมัครบรรณาธิการ
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ส่วนรำชกำร สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร 8361-5
ที่ ศธ(พ) 0522.18/213
วันที่ 21 เมษายน 2560
เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อสมัครเป็นกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
ตามที่สาขาวิชาได้เวียนหนังสือสมัครเป็นฝ่ายบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัย
ธรรมาธิราช บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครแล้ว มีคณาจารย์ส่งใบสมัครโดยเรียงลาดับการส่งดังนี้
บรรณำธิกำร
1. ผศ.วิชัย
ศรีรัตน์
2. ผศ.พงศ์จิรา
เชิดชู
3. ผศ.ดร.ลาวัณย์
ถนัดศิลปกุล
กองบรรณำธิกำร
1. อ.ดร.จิราพร
สุทันกิตระ
2. ผศ.อิงครัต
ดลเจิม
3. รศ.วรวุฒิ
เทพทอง
4. อ.ดร.ธีรเดช
มโนลีหกุล
5. อ.ดร.พงษ์สิทธิ์
อรุณรัตนากุล
6. อ.จิตตศุภางค์
ตันติภิรมย์
7. ผศ.สุรีรัตน์
ประจนปัจจนึก
8. อ.ปัณณวิช
ทัพภวิมล
9. อ.กฤติญดา
เกิดลาภผล
10. อ.พิมพ์ภัสสร
เนติโพธิ์
11. รศ.จิตรา
เพียรล้าเลิศ
12. อ.ตะวัน
เดชภิรัตนมงคล
13. ผศ.เอกพงศ์
คลังกรณ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง
(นางนงนุช จันทร์ควง)
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คำสั่งสำขำวิชำนิติศำสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ 016/2560
เรื่อง “แต่งตั้งฝ่ายบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2560”
…………………………..

อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ประจาสาขา พ.ศ. 2529 ข้อ 5 ประกอบกับมติคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 จึงแต่งตั้งฝ่ายบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2560 ดังนี้

ที่ปรึกษำ
ฝ่ายบรรณาธิการ
บรรณำธิกำร
กองบรรณาธิการ

ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา

เชิดชู

1. รองศาสตราจารย์จิตรา
เพียรล้าเลิศ
2. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ
เทพทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
ศรีรัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์
ถนัดศิลปกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรรี ัตน์
ประจนปัจจนึก
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์
คลังกรณ์
7. อาจารย์ ดร.จิราพร
สุทันกิตระ
8. นางนงนุช
จันทร์ควง
ให้ฝ่ายบรรณาธิการมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. 2534 ข้อ 6,7 และ 8
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
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ส่วนรำชกำร สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร 8361-5
ที่ ศธ (กก)0522.18/7
วันที่ 30 มกราคม 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมกองบรรณาธิการ
เรียน
ด้วยกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชปีที่ 28 กาหนดให้มีการ
ประชุมกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่
1 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.2 บทความที่ได้รับจากผู้เขียน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

(นางนงนุช จันทร์ควง)
เลขานุการ
กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
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-สำเนำรำยงำนกำรประชุม
กองบรรณำธิกำรวำรสำรกฎหมำยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 3 สิงหำคม 2560
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำนิติศำสตร์
ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา เชิดชู
2. รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้าเลิศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
4. อาจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ
5. นางนงนุช จันทร์ควง

บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
เลขานุการ

ผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรตั น์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลำ 10.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องเกณฑ์กำรเข้ำฐำน TCI
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชของสาขาวิชา
นิติศาสตร์กาลังจะทาเรื่องเข้าฐาน TCI จึงขอให้วารสารกฎหมายฯ ออกตามเกณฑ์ ประเด็นหลักคือให้
ตรงเวลา และมีบทความที่ผู้เขียนเป็นบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายใน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ทาหนังสือเวียนคณาจารย์ขอบทความ และให้
คณาจารย์ขอบทความจากบุคคลภายนอกด้วย โดยขอให้ส่งบทความภายในสิ้นเดือนกันยายน 2560
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1.2 เรื่องวิเครำะห์ข้อสอบ
นางนงนุช จันทร์ควง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ได้ทาหนังสือเวียนขอวิเคราะห์
ข้อสอบจากประธานชุดวิชาต่างๆ ที่สอบภาค 2/2559 เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ไปแล้วนั้น
โดยขอวิเคราะห์ข้อสอบภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
ระเบียบวำระที่ 2.1 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลภำยนอกเป็นกองบรรณำธิกำรเพิ่มเติม
ผู้เข้าร่วมประชุมพูดถึงการเข้าฐาน TCI กองบรรณาธิการต้องมีบุคคลภายนอกเป็น
กองบรรณาธิการมากกว่าบุคคลภายในสาขาวิชาและขอให้คณะทางานช่วยกันทาบทามอาจารย์
ภายนอกที่สังกัดหน่วยงานตามมหาวิทยาลัย หรือสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้พิพากษา อัยการ มาเป็น
กองบรรณาธิการที่หลากหลายอาชีพ เพราะตามเกณฑ์กองบรรณาธิการวารสารฯ บุคคลภายนอกต้อง
มากกว่าบุคคลภายใน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
ติดต่อบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นกองบรรณาธิการต่อไป
ระเบียบวำระที่ 2.2 เรื่องไม่ขอใช้เงินของมหำวิทยำลัยในกำรจัดทำวำรสำร
กฎหมำยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ประธานฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เงินแก่สาขาวิชาเพื่อจัดทาวารสารให้
เข้าเกณฑ์ฐาน TCI แต่มีข้อสังเกตุว่า ดังนี้
1. วารสารที่จัดทาห้ามจาหน่ายให้แจกแก่หน่วยงานต่าง ๆ
2. ถ้าจาหน่ายวารสารต้องทาเรื่องเบิกใบเสร็จจากกองคลังและนาเงินส่งกองคลัง
ที่ประชุมมีมติไม่ขอใช้เงินของมหาวิทยาลัย เพราะจะได้ไม่ต้องผูกมัดกับหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชที่ทาอยู่ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้อยู่
ระเบียบวำระที่ 2.3 ขอให้เพิ่มวิธีกำรเขียนบทควำมในเล่มวำรสำรกฎหมำย
สุโขทัย ธรรมำธิรำช
คณะกรรมการฯ แจ้งว่าขอให้เพิ่มวิธีการเขียนบทความในเล่มวารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เขียนได้ทราบว่าการเขียนบทความต้องเขียนอย่างไร
และส่งบทความให้กับกองบรรณาธิการอย่างไร
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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ระเบียบวำระที่ 2.4 ขอให้ปิดชื่อผู้เขียนก่อนส่งผู้อ่ำน
คณะกรรมการฯ แจ้งว่าในการส่งบทความให้กับผู้อ่านนั้น ควรปิดชื่อผู้เขียนด้วยทุก
ครั้ง แล้วถึงส่งบทความไปให้ผู้อ่าน เพื่อที่ผู้อ่านจะได้วิจารย์เนื้อหาอย่างเที่ยงธรรม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ระเบียบวำระที่ 2.5 มอบผู้อ่ำนบทควำม
ประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้มีผู้ส่งบทความมาแล้ว 2 บทความ บทความเรื่อง สถานะ
ทางกฎหมายของสหภาพข้าราชการ ของ นายศุภธนิศร์ ฤทธิ์จรูญโรจน์ จานวน 17 หน้า และ
บทความเรื่อง Termination of Emplyment On the Ground of Pregnancy ของ
Pakkavadee Phienlumlert จานวน 6 หน้า
ที่ประชุมมอบมีมติมอบหมายผู้อ่านบทความดังนี้
บทความเรื่อง สถานะทางกฎหมายของสหภาพข้าราชการ มอบ ผศ.ดร.สมหมาย
จันทร์เรือง และ ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
บทความเรื่อง Termination of Emplyment On the Ground of Pregnancy
มอบ ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ และ อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา เชิดชู)
บรรณาธิการ
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แบบฟอร์มใบรับฝากเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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แบบฟอร์มใบถอนเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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สาเนาหนังสือให้ชาระค่านาส่งวารสารกฎหมาย

99
สาเนาใบเสร็จรับเงินค่านาส่งไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

100
-สาเนา-

ส่วนรำชกำร สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร 8362
ที่ ศธ(พ)0522.18/
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอรายงานยอดบัญชีวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน ผู้จัดการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
ตามที่ดิฉันรับผิดชอบดูแลบัญชีวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ดิฉันขอรายงานยอด
บัญชีวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมียอดเงินใน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ฉบับธรรมดำ
เงินในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
139,470.32 บาท
(ปัจจุบันมียอดในบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 จานวน 85,620.32 บาท)
ฉบับพิเศษเล่ม 1
เงินในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
99,628.57 บาท
(ปัจจุบันมียอดในบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 จานวน 111,148.57 บาท)
ฉบับพิเศษเล่ม 2
เงินในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
114,910.97 บาท
(ปัจจุบันมียอดในบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 จานวน 129,760.97 บาท)
กฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สิน
เงินในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
82,128.24 บาท
(ปัจจุบันมียอดในบัญชี ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 จานวน 5,448.24 บาท)
กฎหมำยพำณิชย์ 1
เงินในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
63,766.69 บาท
(ปัจจุบันมียอดในบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 จานวน 260,966.69 บาท)
กฎหมำยอำญำ 1
เงินในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
110,929.35 บาท
(ปัจจุบันมียอดในบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 จานวน 121,189.35 บาท)
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กฎหมำยแพ่ง
เงินในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
83,695.72 บาท
(ปัจจุบันมียอดในบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 จานวน 92,335.72 บาท)
ประมวลวิแพ่ง
เงินในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
72,036.65 บาท
(ปัจจุบันมียอดในบัญชี ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 จานวน 72,186.65 บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางนงนุช จันทร์ควง)

ที่ ศธ(พ) 0522.18/
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
เพื่อโปรดนาเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

(รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน)
ผู้จัดการวารสารกฎหมายกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
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(สาเนา)

ส่วนรำชกำร สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร 8361-5
ที่ ศธ 0522.18/
วันที่
สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอมอบวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน ผู้อานวยการสานักบรรณสารสนเทศ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอมอบวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 28 เล่มที่ 2
ประจาเดือนเมษายน จานวน 3 เล่ม (เดิมเป็นฉบับเดือนธันวาคม) ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอนตอนละ 1 เล่ม ดังนั้น 1
ฉบับจะมี 2 เล่ม สาหรับห้องสมุดสานักบรรณสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
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(สาเนา)

ส่วนรำชกำร สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร 8361-5
ที่ ศธ 0522.18/ว
วันที่
สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอมอบวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอมอบวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 28 เล่มที่ 2
ประจาเดือนเมษายน จานวน 3 เล่ม (เดิมเป็นฉบับเดือนธันวาคม) ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอนตอนละ 1
เล่ม ดังนั้น 1 ฉบับจะมี 2 เล่ม สาหรับห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
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(สาเนา)

ที่ ศธ 0522.18/ว

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11110
สิงหาคม 2560

เรื่อง

ขอมอบวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียน ผู้อานวยการกองวิทยบริการศาลยุติธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน 2 เล่ม
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอส่งวารสารกฎหมายสุโขทัยธรร
มาธิราช ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนเมษายน-สิงหาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งวารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน 2 เล่ม ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอนตอนละ 1 เล่ม ดังนั้น 1 ฉบับจะ
มี 2 เล่ม เพื่อมอบให้กับหน่วยงานของท่านไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
หากท่านได้รับวารสารกฎหมายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาได้โปรด
แจ้งมาที่สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยเลขานุการกิจ
โทร.02- 5048361-5
โทร 02- 5033602 โทรสาร 02- 5033854
c:นงนุช/ครุฑมอบวารสาร
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(สาเนา)

ที่ ศธ 0522.18/ว

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอมอบวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน 2 เล่ม
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และห้องสมุดนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโครงการแลกเปลี่ยน “วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช” กับ
“วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ” นั้น บัดนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดพิมพ์วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
ประจาเดือนเมษายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาตามโครงการดังกล่าว จานวน 2 เล่ม
(เดิมเป็นฉบับเดือนธันวาคม) ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอนตอนละ 1 เล่ม ดังนั้น 1 ฉบับจะมี 2 เล่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยเลขานุการกิจ
โทร.02- 5048361-5
โทร 02- 5033602 โทรสาร 02- 5033854

106

ภำคผนวก จ
ตัวอย่าง
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หลักควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนในกำรรับรองคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร *
ศ. ดร. เสำวนีย์ อัศวโรจน์ 10
บทคัดย่อ
การอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการระงับข้อ
พิพาททางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับความนิยมใช้กันในชุมชนทางธุรกิจระหว่างประเทศ
ทั่ ว โลก ที่ เป็ น เช่ น นี้อาจเป็นผลจากการที่ อนุสัญ ญาว่าด้ ว ยการยอมรับ นับถือและใช้ บังคับคาชี้ ขาดของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการต่ า งประเทศ ค.ศ. 1958 (อนุ สั ญ ญานิ ว ยอร์ ก )ที่ ท าให้ ก ารบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการในประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญานิวยอร์กกระทาได้ง่ายด้วย
การรั บ รองและบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนื่องจากเป็นการประกันความสาเร็จของการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุ
ลการ ถ้าคาชี้ขาดถูกเพิกถอนได้ง่ายหรือ ถูกปฏิเสธการบังคับตามโดยศาล สัญญาอนุญาโตตุลาการและ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการย่อมไร้ผล ดังนั้น สาเหตุในการเพิกถอนคาชี้ขาดหรือปฏิเสธการบังคับตามคาชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องมีอย่างจากัด
สาเหตุที่มีการยกขึ้นอ้างมากที่สุดและเป็นปัญหามากในการเพิกถอนคาชี้ขาดหรือปฏิเสธการ
รับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คือ การบังคับตามคาชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในประเทศที่ จ ะบั ง คั บ ตามคาชี้ ขาด และแม้ ก ระทั่ ง ในปั จ จุ บั น หลั ก ความสงบเรี ย บร้ อ ยของ
ประชาชนก็ยั ง คงมี ความสลั บ ซั บ ซ้ อน มี การถกเถีย งและวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ กัน อยู่ เพราะไม่ มี คานิ ย ามใน
สนธิสัญญาหรือกฎหมายต้นแบบใด ๆ และในทางปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
เนื่องจากไม่มีทางปฏิบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก
ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ กล่าวคือ ประสบความยุ่งยากในการใช้
หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการคัดค้านหรือปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
และศาลไทยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้หลักความสงบเรี ยบร้อยอย่างกว้างและไม่อาจคาดหมายในการ
ตีความได้ ด้วยเหตุนี้อาจนาไปสู่การที่ผู้ลงทุนจากต่างประเทศจะหลีกเลี่ยงการใช้การอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศไทยในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้
บทความนี้ กล่าวถึง แนวทางในการใช้หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการต่อต้าน
การบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยแบ่งเป็นสี่ส่วน กล่าวคือ มาตรฐานสากลในเรื่องบทบาท
*บทความนี้สรุปจากงานวิจัย ชื่อ แนวทางการตีความของศาลภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
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ของศาลในการอนุญาโตตุ ลาการและการบัง คับตามคาชี้ขาดของอนุญ าโตตุ ลาการ บทบาทของศาลใน
ประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน บทบาทของศาลไทยที่ เกี่ยวข้องกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และข้อเสนอแนะ
Abstract
International commercial arbitration has been widely recognized as an efficient,
effective and preferred method of disputes settlement by international business
communities throughout the world. This is also mainly due to the Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958 (New York Convention) which
has worldwide facilitated the enforcement of arbitral awards in the member countries of
New York Convention.
The recognition and enforcement of arbitral awards is the most important
aspect of arbitration process since they can ensure a successful recovery of disputes
settlement by arbitration. If the arbitral awards are easily set aside or refused to enforce by
courts, the arbitration agreements and arbitration process will be fruitless. It is, therefore,
grounds for setting aside or refusing to recognize and enforce arbitral awards should be
limited.
One of the grounds most often invoked and controversial in setting aside and
resisting enforcement of arbitral awards is the violation of public policy of the enforcing
country. Until now, the public policy principle remains highly complex, controversial and
debated because of lacking its definition in any treaty or model law. Moreover, there is no
uniform worldwide practice on its application and thus, it differs from state to state.
Like other developing countries, Thailand has also faced difficulty in the
application of public policy to challenge or refuse to enforce arbitral awards. Its courts have
been criticized for broad and unexpected interpretation of public policy and this might lead
foreign investors to avoid using arbitration in Thailand to resolves disputes involving state or
state agencies.
This article attempts to recommend guidance for Thai Courts in application of
the public policy exception to resist enforcement of arbitral awards. It is divided into 4 parts,
namely, universal standards of courts’ role in arbitration and enforcement of arbitral awards,
the role of courts in various countries involving public policy exception, the role of Thai
courts in setting aside and enforcing arbitral awards and recommendations.
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1. บทนำ
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจาเป็นต้องมีการประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม และต้องมีการกระทาต่าง ๆ ที่จาเป็น
สาหรับการดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศโดยสร้างบรรยากาศต่าง ๆ ที่เอื้ออานวยต่อการ
ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศและสิ่งที่สาคัญมากประการหนึ่ง คือ การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจ
ส าหรับ วิ ธี การระงั บข้อพิ พ าทที่ ได้ รับ ความนิย มจากนักธุ รกิจ ระหว่ างประเทศคือ การ
อนุญาโตตุลาการ เนื่องจากนักธุรกิจเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสาหรับการระงับข้อพิพาทดังกล่าว
เพราะเหตุต่าง ๆ เช่น ความสะดวก รวดเร็ว ความเชี่ยวชาญของอนุญาโตตุลาการ และความเป็นกลาง
ของวิธีการระงับข้อพิพาท ตลอดจนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสามารถบังคับให้เกิดผลได้ทั่วโลก
โดยเฉพาะในประเทศที่ เ ป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ นั บ ถื อ และใช้ บั ง คั บ ค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการต่าง ประเทศ ค.ศ. 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards, 1958) ที่ เรีย กกัน ว่ า อนุ สัญ ญานิว ยอร์ ก ที่ ร่า งขึ้น ด้ วยวัต ถุประสงค์ให้ การ
บังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีข้อยกเว้นที่จะไม่รับรองและไม่บังคับ
ตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไว้อย่างจากัดและสาเหตุประการหนึ่งคือ การบังคับตามคาชี้ขาดจะเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในประเทศที่จะบังคับตามคาชี้ขาดนั้น
หลั ก ความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชนนั้ น เป็ น หลั ก การที่ ลู ก หนี้ ต ามค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยมักยกขึ้นอ้างเพื่อไม่ให้มีการรับรองคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือขอให้ศาลที่
จะบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ตนอ้าง
ว่ า มี ค วามบกพร่ อ งและไม่ ส ามารถบั ง คั บ ได้ 11 แม้ ว่ า ลั ก ษณะหรื อ สภาพทางกฎหมายของการ
อนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทของเอกชนและเกี่ยวข้องกับเอกชนมากกว่าทางการหรือรัฐ
เนื่ อ งจากในการตกลงกั น ใช้ ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการนั้ น คู่ ก รณี พิ พ าทเสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ คณะ
อนุญาโตตุลาการที่เป็นเอกชน และอนุญาโตตุลาการปฏิบัติตามกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่
เลือกโดยคู่กรณี 12 และผลของคาชี้ขาดมีผลผูกพันคู่กรณีโดยเป็นที่สุดและผูกพันคู่กรณีให้ต้องปฏิบัติ
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ตามที่ได้ตกลงกันในการทาสัญญาอนุญาโตตุลาการ แต่ประเทศต่าง ๆ ส่วนหนึ่งก็ ประสงค์จะเข้า ไป
ตรวจสอบการดาเนินกระบวนพิจารณาและการทาคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยการใช้หลักกฎหมาย
ดังกล่าวผ่านศาลภายในของประเทศเหล่านั้น โดยอ้างว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนโดยส่วนรวม
โดยทั่วไป หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนนี้เป็นหลักที่รัฐใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของรัฐโดยส่วนรวมเพื่อไม่ให้รัฐและประชาชนโดยรวมต้องเสียหายจากการกระทาที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ธรรมที่เกิดขึ้นในการอนุญาโตตุลาการโดยการกระทาของคู่กรณีพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการ แต่อีกด้าน
หนึ่งหลักนี้ก็ถูกนาไปใช้โดยคู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือที่เรียกกันว่าลูกหนี้ตามคาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการเพื่ อไม่ให้ตนเองต้ องรับ ผิดชอบจากผลของการอนุญาโตตุลาการโดยได้ รับ การ
สนับสนุนจากศาลในประเทศของตนซึ่งอาจเป็นศาลที่มีเขตอานาจเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
หรือศาลที่มีเขตอานาจในการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในทางปฏิบัติ หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันเป็นข้อยกเว้นในการรับรองคาชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีปัญหามาก เพราะศาลในประเทศต่าง ๆ มีแนวความคิ ดที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในการอนุญาโตตุลาการแตกต่างกัน ถึงแม้ว่า
จะมีความพยายามจะทาให้กฎหมายอนุญาโตตุลาการในประเทศต่าง ๆ ให้มีลักษณะและสภาพเป็นอย่าง
เดียวกัน กล่าวคือ องค์การสหประชาชาติได้ดาเนินการให้มีอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนั บถือและใช้
บังคับคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่าง ประเทศ ค.ศ. 1958 หรือที่เรียกกันว่าอนุสัญญานิวยอร์ก โดยมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการที่ศาลภายในของประเทศที่จะมีการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจ
ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดได้หากการบังคับตามคาชี้ขาดนั้นจะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในประเทศนั้น โดยอยู่ใน มาตรา V paragraph 2 (b)
นอกจากนั้ น คณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศแห่ ง สหประชาชาติ
(United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL)ได้ ร่า งกฎหมายต้ นแบบ
ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1985 (Model Law on International
Commercial Arbitration) หรือที่เรียกกันว่ากฎหมายต้นแบบ ฯ โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสาเหตุ
ของเพิ กถอนคาชี้ ขาดโดยเหตุ ที่ ว่ า การบั งคับ ตามคาชี้ ขาดจะเป็ น การขัด ต่ อความสงบเรีย บร้อยของ
ประชาชน อยู่ใน มาตรา 34 (2) (b) (ii)

State and England , 23 Arizona Journal of International and Comparative Law 747 (Fall
2006);
Susan Choi, Note, Judicial Enforcement of Arbitral Awards Under the ICSID and New York
Conventions, 28 New York University Journal of International Law & Politics 175, 175
(1997).
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อย่ า งไรก็ต าม ก็ยั ง คงมี ความแตกต่ า งในความเห็ น ของศาลภายในประเทศที่ อาจเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาแนวความคิดเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ได้รับการยอมรับในระดับ
ระหว่างประเทศ
สาหรับประเทศไทยนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญ าโตตุลาการและ
การบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการมี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล เนื่ อ งจากกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ที่ได้รับอิทธิพลในการร่าง
จากอนุสัญญานิวยอร์กและกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ค.ศ. 1985 โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสาเหตุของเพิกถอนคาชี้ขาดโดยเหตุที่ว่าการบังคับตามคาชี้ขาด
จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อยู่ในมาตรา 40 วรรคสาม (2) ข ซึ่งเหมือนกับ
กฎหมายต้นแบบฯ มาตรา 34 (2) (b) (ii) และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสาเหตุว่า การบังคับตามคาชี้ขาดจะ
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 44 ซึ่งเหมือนกับอนุสัญญานิวยอร์ก มาตรา
V paragraph 2 (b) และกฎหมายต้นแบบฯ มาตรา 36 (1) (b) (ii)
อย่างไรก็ตามแม้กฎหมายจะมีความทันสมัยและได้มาตรฐานที่ดีแต่อาจเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติได้หากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่ต้องบังคับตามกฎหมาย คือ ศาลใช้บทบัญญัติของกฎหมายในทาง
ที่ไม่เอื้ออานวยต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพราะอาจไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของบทบัญญัติเหล่านั้นย่อม
ท าให้ มี ปั ญ หาได้ และในขณะนี้ในประเทศไทยยัง ไม่ มี ความชัด เจนว่ าแนวความคิด ในเรื่องค วามสงบ
เรียบร้อยของประชาชนที่เป็นเหตุให้ศาลเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือการปฏิเสธการบังคับ
ตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไร และมักมีการกล่าวอ้างโดยนักกฎหมายชาวต่างชาติว่าศาล
ไทยและคาพิพากษาของศาลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิกถอนและการปฏิเสธการบังคั บตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการโดยการอ้างเหตุเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยเฉพาะใน
กรณีที่รัฐเป็นคู่กรณีในการอนุญาโตตุลาการและแพ้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ นั้นมีความแตกต่างจาก
มาตรฐานสากลมาก
การที่มีปัญหาดังกล่าวน่าจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ ประเทศไทยยังไม่ได้รับความนิยมจาก
ชาวต่างชาติในการที่จะเลือกใช้เป็นประเทศที่มีการอนุญาโตตุลาการทางธุรกิจระหว่างประเทศ เพราะ
หากมีการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยและมีการทาคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่คู่กรณีฝ่าย
ที่ไม่พอใจคาชี้ขาด เช่น เป็นผู้ที่แพ้คดีในชั้นอนุ ญาโตตุลาการอาจยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจให้เพิก
ถอนคาชี้ขาดด้วยเหตุต่าง ๆ รวมทั้งการบังคับตามคาชี้ขาดจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนไทย
และศาลอาจเพิกถอนคาชี้ขาดตามที่ได้ รับการร้องขอ อั น ท าให้ การอนุญาโตตุลาการนั้นไร้ผลได้ ซึ่ ง
แตกต่างจากบางประเทศที่ได้ รั บความนิยมใช้ เป็นสถานที่ ในการอนุญาโตตุลาการทางธุ รกิจระหว่ า ง
ประเทศ เพราะการมีกฎหมายที่ดีและการมีศาลที่สนับสนุนการอนุญาโตตุลาการมากกว่าการแทรกแซง
หรือควบคุมการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะเห็นได้จากผลของการสารวจของมหาวิทยาลัยควีนแมรี่แห่ง
ลอนดอนได้ระบุถึงลักษณะที่เป็น ข้อด้อยของการอนุญาโตตุลาการ คือ การที่ศาลเข้าไปแทรกแซงการ
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อนุ ญ าโตตุ ล าการ (national court intervention) 13 และระบุ ถึง ปั จ จั ย ส าคัญ ของการเลื อกสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ล าการหรื อ ประเทศที่ เ ป็ น สถานที่ ใ นการอนุ ญ าโตตุ ล าการนั้ น คื อ ประเทศที่ มี ก ฎหมาย
อนุญาโตตุลาการที่ดี สถาบันอนุญาโตตุลาการที่ดีและการที่มีการอานวยความสะดวกและการบังคับตาม
การอนุญาโตตุลาการ 14 จึงควรศึกษาว่าในทางปฏิบัติของศาลไทยนั้นเป็นอย่างไรในการใช้หลักความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนในการเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือการที่ศาลปฏิเสธการบังคับตาม
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและหากมีปัญหาจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยในบทความ
นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึง มาตรฐานสากลในเรื่องบทบาทของศาลในการรับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
บทบาทของศาลในประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน บทบาทของศาลไทยที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อเสนอแนะ และสรุป ดังจะกล่าวต่อไป
2. มำตรฐำนสำกลในเรื่องบทบำทของศำลในกำรรับรองคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร
บทบาทของศาลภายในของนานาประเทศอาจส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีได้
หากศาลให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในการรับรองและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แต่
บทบาทของศาลอาจทาลายการอนุญาโตตุลาการในประเทศของตนได้ หากไม่ให้ความช่วยเหลือในการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการหรื อ มี ก ารไม่ รั บ รองค าชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยการเพิ ก ถอนคาชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการหรือโดยการปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมี
การใช้หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างกว้างขวาง 15
ดังนั้นในประเทศที่ศาลไม่ให้ความช่วยเหลือในการอนุญาโตตุลาการหรือไม่รับรองการ
อนุญาโตตุลาการ ประเทศเหล่านั้นก็ไม่น่าสนใจสาหรับการเลือกเป็นสถานที่ในการอนุญาโตตุลาการทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ ศาลในบางประเทศจึงต้องทบทวนนโยบายของตนในเรื่องการเกี่ยวข้องของศาลใน
การอนุญาโตตุลาการ และในทางปฏิบัติของศาลประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะศาลในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ส่ ว นใหญ่ จ ะสนั บ สนุ นการอนุ ญ าโตตุ ลาการทางพาณิ ชย์ ระหว่ า งประเทศ เช่ น ศาลในสหรัฐ อเมริกา
สนับสนุนการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศมานานแล้ว เนื่องจากเห็นว่ามีความจาเป็นที่
จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ เพราะในการอนุญาโตตุลาการ
นั้นคู่กรณีสามารถเลือกบุคคลที่ทาหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทให้เหมาะสมกับข้อพิพาทได้ แต่ในการฟ้อง
คดีต่อศาลนั้นคู่ความไม่สามารถเลือกผู้พิพากษาให้ตัดสินคดีของตนได้ 16

13

Http://www.arbitration.qmul.ac.uk/dovs/164761.pdf. , p. 7 สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

14

Id., p. 14.

15

Julian D.M. Lew, “Does National Court Involvement Undermine the International

Arbitration Processes?” 24 (3) American University Law Review 490, 490 (2009).
16
S. I. Strong, “Border Skirmishes: The Intersection Between Litigation and International
Commercial Arbitration” Journal of Dispute Resolution, 1, 2-5 (2012 no.1).

113
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ใ นปั จ จุ บั น ก็ ยั ง คงมี ปั ญ หาว่ า ศาลจะเข้า ไปตรวจสอบค าชี้ ข าดของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการในขั้น ตอนการเพิ กถอนคาชี้ขาดหรือการบั งคับ ตามคาชี้ขาดโดยใช้หลั กความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ ทาได้อย่างจากัด เนื่องจากคาชี้
ขาดเป็นผลผลิตของสัญญาอนุญาโตตุลาการระหว่างคู่กรณีพิพาท ซึ่งมีผลเป็นที่สุดและผูก พันคู่กรณีให้
ต้องปฏิบัติตาม หรือทาได้อย่างไม่จากัด หากเป็นเหตุเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีล ธรรมอัน ดี ข อง
ประชาชน เพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของสาธารณะหรือประเทศโดยส่วนรวม เนื่องจากรัฐมีหน้าที่
ประกันความเป็นธรรมแก่คู่กรณีและรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยรวม โดยในประเด็นนี้มี
ความเห็นที่ยอมรับกันที่สรุปได้ ดังนี้
2.1 บทบำทของศำลเป็นบทบำทที่ให้ควำมช่วยเหลือและมีอำนำจอย่ำงจำกัด
เนื่องจากการอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทโดยเอกชนและมีรายละเอียดในการ
อนุญาโตตุลาการตามที่คู่กรณีตกลงกัน หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หากไม่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น
หรือตามดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการหากไม่มีการตกลงกันของคู่กรณีและกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ ใน
บางครั้งจึงมีการกระทาบางอย่างที่คู่กรณีและอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นเอกชนไม่มีอานาจ และกฎหมาย
ไม่ได้บัญญัติให้อานาจอนุญาโตตุลาการไว้ เพราะเป็นการใช้อานาจรัฐซึ่งต้องกระทาโดยผ่านองค์กรของรัฐ
คือ ศาลที่มีเขตอานาจ ในกรณีเหล่านั้นจึงจาเป็นที่ศาลต้องเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือคู่กรณีพิพาทหรือ
อนุญาโตตุลาการหากได้รับการร้องขอและเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
การที่ต้องให้ศาลเข้าไปช่วยเหลือในการอนุญาโตตุลาการก็เพื่อให้เกิดความราบรื่นในระบบ
ของการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ เพราะศาลมีอานาจตามกฎหมายที่จะบังคับการต่าง ๆ
ให้บุคคลปฏิบัติตามเนื่องจากเป็นองค์กรของรัฐและกฎหมายให้อานาจในการบังคับการตามกฎหมายต่าง
ๆ แต่ ข ณะเดี ย วกั น ศาลก็ ค วรหลี ก เลี่ ย งการใช้ อ านาจที่ เ ป็ น การแทรกแซงกระบวนพิ จ ารณาของ
อนุญาโตตุลาการ เพราะในการที่คู่กรณีพิพาทเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการเนื่องจากเห็นว่าเหมาะสมกับ
ข้อพิพาทของตน เช่น ลักษณะความเป็นส่วนตัว ความสะดวกรวดเร็ว ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่
พิพาท หากให้ศาลมีอานาจเข้าไปแทรกแซงการอนุญาโตตุลาการได้ง่ายอาจทาให้กระบวนการอนุญาโต
ตุลาการล่าช้า และในบางกรณีอาจทาให้การอนุญาโตตุลาการไม่เกิดผล
ดังนั้น ศาลซึ่งใช้อานาจในการให้ความช่วยเหลือการอนุญาโตตุลาการต้องใช้อานาจด้วย
ความระมั ด ระวั ง เพื่ อให้ กระบวนการระงั บ ข้ อพิ พ าทโดยการอนุ ญ าโตตุ ล าการเกิด ผลและไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการกระทาของศาล และในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลในการร่างจาก
กฎหมายต้นแบบ ฯ รวมทั้งประเทศไทยศาลภายในมีบทบาทอย่างจากัด
นอกจากศาลมีบทบาทอย่างจากัดในในการเข้าช่วยเหลือในการอนุญาโตตุลาการแล้ว ก็มี
บทบาทอย่างจากัดในกรณีที่มีการอ้างว่าคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อไม่ให้มีการรับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการด้วย โดยจะต้องตีความ
อย่างแคบเมื่อต้องพิจารณาพิพากษาคดีที่อ้างหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน
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ในเรื่องนี้ ประเทศส่วนใหญ่ ที่พัฒนาแล้วทางด้านการอนุญาโตตุลาการและความเห็นของ
นักกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเห็นสอดคล้องกันว่า คาว่าความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนต้องใช้ตามความหมายอย่างแคบ โดยเฉพาะเมื่อใช้บังคับกับการอนุญาโตตุลาการ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
นอกจากนั้ น ศาลจะใช้ ในความหมายของความสงบเรีย บร้อยของประชาชนในระดับ
ระหว่ า งประเทศและจะไม่ เ พิ ก ถอนค าชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการหรื อ จะบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นในกรณีที่การไม่เพิกถอนหรือการบังคับตามคาชี้ขาดจะกระทบต่อ
พื้นฐานหรือรากฐานของประเทศในด้านต่ าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม และศาลจะไม่ตรวจสอบ
เนื้อหาสาระของคาชี้ขาดว่าอนุญาโตตุลาการรับฟังพยานหลักฐานถูกต้องหรือไม่ หรือปรับหลักกฎหมาย
ถูกต้องหรือไม่ เพราะในการอนุญาโตตุลาการนั้น คาชี้ขาดเป็นผลผลิตของสัญญาและเจตจานงร่วมกัน
ของคู่กรณีพิพาท เนื่องจากคู่กรณีพิพาทมีส่วนสาคัญในการกาหนดรายละเอียดของการอนุญาโตตุลาการ
และยอมผูกพันตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการว่าคาชี้ขาดนั้นเป็นที่สุดและตนยอมผูกพันปฏิบัติตามคา
ชี้ขาดนั้น จึงเป็นความยุติธรรมแบบเอกชนและเป็นเรื่องของเอกชนที่ศาลซึ่งเป็นองค์กรของรัฐจะไม่เข้าไป
แทรกแซงแต่ช่วยเหลือเท่าที่จาเป็นเท่านั้น เว้นแต่เห็นได้ชัดเจนว่ามีความไม่ถูกต้องจากสิ่งที่ปรากฏในคาชี้
ขาดอย่างชัดเจน (mistakes on the face of the arbitral awards)
2.2 คำนิยำมและประเภทของควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
ในการที่ศาลจะใช้หลักเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนปรับกับคดีนั้นมีปัญหาที่
ถกเถียงกันประการหนึ่งว่า ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนคืออะไรและจะใช้ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนประเภทใด
2.2.1 คำนิยำมของคำว่ำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทยและคาพิพากษาของศาลมั ก
ไม่ให้คานิยาม คาว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชน คงมีแต่นักวิชาการที่ให้คานิยามไว้เป็นการทั่วไป
เช่น ตัวอย่าง ดังนี้
พระยาเทพวิทูร อธิบาย ความสงบเรียบร้อยของประชาชนไว้เพียงกว้าง ๆ ว่า คือ สิ่งที่
เกี่ยวด้วยผลประโยชน์ของมหาชนโดยทั่วไป ไม่ใช่เกี่ยวกับคู่กรณีโดยเฉพาะ 17
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อธิบายว่า ความสงบเรียบร้อยของประชาชน คือ การ
ใด ๆ ที่เกี่ยวด้วยความปลอดภัยของประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดถึงความเจริญผาสุก
ของประชาชนด้วยประการทั้งปวง และความปลอดภัย สันติสุข ของสังคมประเทศชาติ 18
17

พระยาเทพวิทูร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-2 มาตรา 1-240, พิมพ์ครั้งที่ 2

(พระนคร: โรงพิมพ์ไทยพิทยา, 2509), น. 405
18
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้, เล่ม 1
ภาค 1-2 พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2527), น. 156-157
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ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร อธิบายว่า ความสงบเรียบร้อยของประชาชน คือ ข้อห้าม
ซึ่งสังคมบังคับแก่เอกชน เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมย่อมอยู่เหนือเอกชน ทั้งนี้เพื่อสังคมจะได้ดารงอยูไ่ ด้
เพื่อคุ้มครองปกปักรักษาเอกชนซึ่งอยู่ในสังคมนั้นเอง 19
ศาสตราจารย์ ดร.อุ ก ฤษ มงคลนาวิ น อธิ ย ายว่ า ความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน
หมายถึง ประโยชน์ทั่วไปของประเทศชาติและสังคม ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศชาติ
และสังคมนั้นเอง 20
พจนานุกรมกฎหมาย Black’s Law Dictionary ให้ความหมายว่า ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน คือ สิ่งที่ประกาศโดยรัฐที่บังคับใช้กับประชาชนในรัฐ ซึ่งทาให้รัฐมีอานาจยุติการกระทาใด ๆ ที่
ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณะ และมีการกระทาบางอย่างที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณะโดยตรงแต่
เป็นสิ่งที่ไม่ดีสาหรับสาธารณะก็ใช้บังคับไม่ได้เช่นกัน 21
W.S.M. Knight นักกฎหมายอังกฤษ กล่าวว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับส่วนได้เสียของสาธารณะหรือที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือชุมชน 22
Benjamin Nathan Cardozo ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนักกฎหมายที่
มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากในการพัฒนากฎหมายคอมมอนลอว์ ของสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20
ได้กล่าวว่า การฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนหลักความยุติธรรมขั้น
พื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นแนวความคิดที่แพร่หลายว่าเกี่ยวกับศีลธรรมอันดี ประเพณีที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับ
ความมั่งคั่ง ผาสุก เจริญรุ่งเรือง ผลประโยชน์สาธารณะร่วมกันของประชาชนหรือสังคม 23
จากความเห็นของนักกฎหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วอาจสรุปได้ว่า ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหมายถึงมาตรฐานขั้นพื้นฐานของสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่
ร่วมกันในสังคม โดยมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรั พย์สิน และในการดาเนินชีวิตโดยปกติสุข อัน
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็น สาคัญในประเทศ และเป็นผลประโยชน์ของมหาชนโดยทั่วไป เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศชาติและสังคม เช่น กฎหมาย ศีลธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา
และสังคมของประเทศ

19

จี๊ด เศรษฐบุตร, คาอธิบายกฎหมายนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1, (พระนคร: โรงพิมพ์แสงทองการพิมพ์, 2512), น.
21.

20

อุกฤษ มงคลนาวิน, “ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน,” 32 (1). บทบัณฑิตย์. 13, 14
(2513)
21
Black’s Law Dictionary, http://thelawdictionary.org/public-policy/, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560
22
W.S.M. Knight, Public Policy in English Law, 38 Law Quarterly Review, 207, 209-210 (1922).
23

Loucks v. Standard Oil Co., 224 N.Y. 99, 111, 120 N.E. 198, 202 (1918).
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2.2.2 ประเภทของควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
สาหรับประเภทของความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็มี ส่วนสาคัญ เพราะเป็น ส่ ว นที่
กาหนดว่าศาลควรจะเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ หากคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนประเภทไหน
บ้าง และในระดับใดบ้าง
1) แบ่งตำมระดับในประเทศหรือนอกประเทศ
ในเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่เกี่ยวกับการรับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลา
การนั้นอาจแบ่งได้เป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในประเทศ ระหว่างประเทศและข้าม
ชาติ ดังนี้
(1) ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนระดับภำยในประเทศ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในประเทศ หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานขั้น
พื้นฐานของสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สิน และในการดาเนินชีวิตโดยปกติสุข ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นและสาคัญในประเทศ ที่
เกี่ ย วด้ ว ยผลประโยชน์ ข องมหาชนโดยทั่ ว ไปภายในประเทศ เพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของ
ประเทศชาติและสังคม เช่น กฎหมาย การเมือง การศึกษา ศีลธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สาธารณสุข และ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับประเทศหนึ่งประเทศใดภายในดินแดนของประเทศนั้น
2) ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนระดับระหว่ำงประเทศ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศ หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานขั้น
พื้นฐานของสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคมตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป โดยมีความ
ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรั พย์สิน และในการดาเนินชีวิตโดยปกติสุข ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็น
และสาคัญในระดับระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวด้วยผลประโยชน์ของมหาชนโดยทั่วไปในระดับ ระหว่ า ง
ประเทศ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศชาติและสังคม เช่น กฎหมาย การเมือง การศึกษา
ศีลธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สาธารณสุข และสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเทศตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปและ
ประเทศต่าง ๆ เห็นพ้องกันในระดับระหว่างประเทศว่าเป็นมาตรฐานสากลหรือเป็นหลักที่ยอมรับกันว่า
ต้องใช้บังคับเสมอ
(3) ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนระดับข้ำมชำติ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้ามชาติ เป็นหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนใน
ระดับนานาประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศอย่างแท้จริงที่ใช้กันทั่วโลก
และมีความเห็นกันว่าประกอบด้วยหลักกฎหมายธรรมชาติขั้นพื้นฐาน หลักความยุติธรรมสากล หลัก
ความเป็นสิ่งสูงสุด ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง และหลักทั่วไปของศีลธรรมที่ยอมรับโดย
นานาอารยประเทศ
สาหรับหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้ามชาติเกิดขึ้นในกรณีที่เมื่อประเทศต่าง ๆ
ต้องการรวมหลักกฎหมายหรือทาเป็นเอกรูปและช่วยกันสร้างหลักกฎหมายที่รวมทั้งหลักกฎหมายจารีต
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ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามโดยชุมชนโลก การฝ่าฝืนหลักเหล่านี้เป็น
การฝ่าฝืนหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนระดับข้ามชาติ 24 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ระดับข้ามชาตินี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศหนึ่งประเทศใดโดยเฉพาะ
2) แบ่งตำมเนื้อหำสำระของข้อพิพำทหรือกระบวนกำรระงับข้อพิพำท
นอกจากนั้นความสงบเรียบร้อยของประชาชนอาจแบ่งได้ตามสภาพของเนื้อหาสาระของ
ข้อพิพาทหรือกระบวนพิจารณาของการระงับข้อพิพาท ดังนี้
(1) ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนทำงด้ำนสำรบัญญัติ
ความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชนทางด้ า นสารบั ญ ญั ติ คื อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยของ
ประชาชนทางด้านเนื้อ หาสาระของข้อพิพาท โดยมักเป็นประเด็นเรื่องกฎหมายที่ไม่สามารถท าการ
อนุญาโตตุลาการได้ เช่น ข้อพิพาทที่เป็นเรื่องสถานะบุคคล เรื่องที่กระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศ เช่น
ในบางประเทศห้ามทาการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า คุณสมบัติของเจ้าหนี้ในข้อพิพาทเรื่องล้มละลาย การห้ามคิดค่าเสียหายในทางลงโทษ
หรือให้ดอกเบี้ยสูงเกินไป เรื่องความไม่สุจริต รับสินบน การฝ่าฝืนหลักการที่สาคัญในกฎหมายของนานา
ประเทศ เช่น หลักสุจริต หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา และเรื่องที่เกี่ยวกับความคุ้มกันของรัฐ
(2) ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนทำงด้ำนวิธีสบัญญัติ
ความสงบเรีย บร้อยของประชาชนทางด้า นวิ ธี สบั ญญั ติ ก็คือ ความสงบเรีย บร้อยของ
ประชาชนทางด้านกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการที่ต้องมีความเป็นธรรม เช่น การฝ่าฝืนสิทธิของ
คู่กรณีที่จะได้เข้าร่วมในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ การฝ่าฝืนสิทธิของคู่กรณีในการเสนอ
พยานหลักฐานในการพิจารณา การฝ่าฝืนหลักความเท่าเทียมกันระหว่างคู่กรณีในการพิจารณา มีการฉ้อ
ฉลหรือเสนอพยานเท็จในการทาคาชี้ขาด
2.3 องค์กำรหรือสมำคมระหว่ำงประเทศ
องค์การหรือสมาคมระหว่างประเทศต่าง ๆ มีส่วนในการวางหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานใน
ระดับระหว่างประเทศ ในการใช้บังคับหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนกับการรับรองหรือไม่รับรอง
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกันในประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนี้
2.3.1 องค์กำรสหประชำชำติ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ส ร้ า งสนธิ สั ญ ญาและกฎหมายต้ น แบบที่ เกี่ ย วกั บ การ
อนุ ญ าโตตุ ลาการโดยมี เรื่องความสงบเรีย บร้อยของประชาชนรวมอยู่ ด้ว ย เพื่ อให้ ป ระเทศต่ า ง ๆ มี
กฎหมายในลักษณะเดียวกันและใช้อย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันเป็นการอานวยความสะดวก
ในการระงับข้อพิพาทในการพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยการอนุญาโตตุลาการ และการสร้างมาตรฐานที่
24

Jay R. Sever, “Comments, The Relaxation of lnarbitrability and Public Policy Checks on
Us. And Foreign Arbitration: Arbitration out of Control?”, 65 Tulane. Law Review, 1661,
1688 (1991).
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สอดคล้องกันในระดับระหว่างประเทศสาหรับการรับรองและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 25
โดยการจัดทาอนุสัญญานิวยอร์ก ค.ศ. 1958 และกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการอนุญาโตตุ ลาการทาง
พาณิชย์ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1985 (ที่เรียกกันทั่วไปว่ากฎหมายต้นแบบ ฯ)
1) อนุสัญญำนิวยอร์ก
มาตรา V ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ นั บ ถื อ และใช้ บั ง คั บ ค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ค.ศ. 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards, 1958) ปกป้ องสิ ท ธิ ขั้น พื้ น ฐานของคู่กรณี พิ พ าทในการอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ระหว่ า งประเทศ โดยบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วอนุ ญ าตให้ คู่ ก รณี คั ด ค้ า นการบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการ โดยการขอให้องค์กรที่มีอานาจในการบังคับตามคาชี้ขาดปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการด้วยสาเหตุหลายประการ แต่ก็เป็นสาเหตุที่จากัดซึ่งถือได้ว่าเป็นความบกพร่องที่
รุนแรงในการอนุญาโตตุลาการและในคาชี้ขาด กล่าวคือ ความไม่สมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
การฝ่าฝืนกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเกินขอบอานาจ ความ
ผิดปกติในการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คาชี้ขาดไม่มีผลผูกพัน
มีการเพิกถอนคาชี้ขาดไปแล้วในประเทศที่มีการทาคาชี้ขาด และหนึ่งในเหตุที่จะไม่ให้คาชี้ขาดเกิดผลก็คือ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนของประเทศที่จะบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ใน
มาตรา v วรรค 2 (b) 26
2) กฎหมำยต้นแบบว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำรทำงพำณิชย์ระหว่ำงประเทศ
ในกฎหมายต้นแบบ ฯ การคัดค้านคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทาได้โดยการ
ขอให้ศาลที่มีเขตอานาจเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในกรณีต่าง เช่น ความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาอนุญาโตตุลาการ การฝ่าฝืนกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการชี้ขาด
เกิน ขอบอานาจ ความผิ ด ปกติในการตั้ งอนุญ าโตตุ ลาการ หรือความผิ ด ปกติในการดาเนินกระบวน
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และในกรณีดังต่อไปนี้คือ ใน มาตรา 34 วรรคสอง (b) (ii) การยอมรับหรือ
การบังคับตามคาชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
25

Emmanuel Gaillard and Domenico Di Pietro, Enforcement of Arbitration Agreements and
International Arbitral Awards (Cameron May, Great Britain, 2008), p. 8;
General Assembly, Model Law on International Commercial Arbitration of the United
Nations Commission on International Trade Law, A/Res/40/72 (40th Session, 1985);
General Assembly, Revised Articles on the Model Law on International Commercial
Arbitration of the United Nations Trade Commission on International Trade Law,

A/Res/61/33 (2006).
26
A. J. Van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 (The Hague, the
Netherlands: T.M.C. Asser Institute, 1981), p. 265.
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มาตรา 36 (1) (b) (ii) ศาลมี อ านาจท าค าสั่ ง ปฏิ เ สธการขอบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการได้ หลายสาเหตุ โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับบทบัญญัติของอนุสัญญานิวยอร์ก มาตรา V
เช่น ความไม่สมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ การฝ่าฝืนกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย คาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเกินขอบอานาจ ความผิดปกติในการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือในกระบวน
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คาชี้ขาดไม่มีผลผูกพัน มีการเพิกถอนคาชี้ขาดไปแล้วในประเทศที่มีการทา
คาชี้ขาด ข้อพิพาทนั้นไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายและหนึ่งในเหตุที่จะ
ไม่ให้คาชี้ขาดเกิดผลก็คือ ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคาชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับหรือถ้าการบังคับตามคาชี้ขาดนั้นจะ
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.3.2 สมำคมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (International Law Association)
นอกจากนั้ น สมาคมกฎหมายระหว่ า งประเทศ (International Law Association) ก็
พยายามสร้างแนวความคิดในเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศที่ยอมรับกันในระดับ
สากล แต่ก็ล้มเลวในการกระทาดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถหาจุดร่วมกันว่าอะไรเป็นความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนระดับระหว่างประเทศ 27
ในเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการบังคับหรือไม่หรือเพิกถอนคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่นั้น สมาคมกฎหมายระหว่ างประเทศเห็นว่ามีสองสิ่งที่ต้องถ่วงดุลกัน คือ สภาพ
ความยืดหยุ่นของการอนุญาโตตุลาการ และความจาเป็นที่ต้องประกันมาตรฐานขั้นต่าในเรื่องความเป็น
ธรรมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศจึงให้คาแนะนาในรายงานสุดท้ายของคณะกรรมการที่ว่าด้วยความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนที่ปฏิเสธการรับรองและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 (Final Report of the International Law Association Committee on
International Commercial Arbitration on the topic of public policy as a ground for refusing
recognition and enforcement of international arbitral awards) ว่า คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศอาจถูกเพิกถอนได้หากขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศ โดยสรุป
ได้ ดังนี้
1) กำรใช้หลักควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนระหว่ำงประเทศ
สาหรับข้อยกเว้นนั้นอาจมีได้หากการรับรองหรือบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศน่าจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศ
เป็นเรื่องที่ยอมรับกันว่ารัฐมีสิทธิที่จะปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ภายในประเทศของตนด้วยเหตุความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยผู้ร่างอนุสัญญานิวยอร์ก (มาตรา V.
27

O. Ozumba, “Enforcement of Arbitral Awards: Does the Public Policy Exception Create
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2 (b)) และผู้ร่างกฎหมายต้นแบบ ฯ (มาตรา 36 (1) (b) (ii)) ข้อยกเว้นเรื่องความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนได้รับการยอมรับในอนุสัญญาที่บังคับตามคาชี้ขาดอื่น ๆ และในกฎหมายภายในของนานา
ประเทศ
ในบริบทของการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กฎหมายและศาลของหลาย
ประเทศได้หาทางที่จะจากัดขอบเขตของความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยการใช้ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนระหว่างประเทศและคณะอนุกรรมการ ฯ ให้การรับรองการใช้ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนระดับระหว่างประเทศ
ในคาแนะนานี้ การที่ระบุว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศนั้นต้อง
เข้าใจว่าหมายถึงในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี เมือง และมีความหมายที่แคบกว่าความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนภายในประเทศ
การแทรกแซงของศาลในการบังคับตามคาชี้ขาดนั้นต้องทาอย่างจากัด และต้องมีการ
ถ่วงดุลระหว่างผลประโยชน์หลายด้าน กล่าวคือ คู่กรณีพิพาท ผู้ใช้บริการการอนุญาโตตุลาการโดยทั่วไป
และรัฐ
คาว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศนั้นหมายถึงกลุ่มหลักกฎหมายและ
กฎข้ อ บั ง คั บ ที่ ย อมรั บ โดยรั ฐ ซึ่ ง โดยสภาพอาจปฏิ เ สธการรั บ รองหรื อ การบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการที่ทาขึ้นในการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ เมื่อการรับรองหรือบังคับ
ตามคาชี้ ขาดนั้นน่า จะทาให้ มี การฝ่ าฝืน กระบวนการหรือวิ ธี พิจ ารณาในการท าคาชี้ขาด (ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนทางด้านวิธีพิจารณา) หรือเนื้อหาสาระของคาชี้ขาด (ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนทางด้านสารบัญญัติ)
กลุ่มหลักกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่าง
ประเทศควรเป็นของรัฐ ที่จ ะบังคั บตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุล าการ แต่ ก็มี คาแนะน าว่าความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนของประเทศที่มีการทาคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือกฎหมายที่บังคับกับ
ความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา หรือสถานที่ปฏิบัติการชาระหนี้นั้นควรนามาพิจารณาด้วย แต่ก็ไม่ควรมีความ
แตกต่างระหว่างคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายในประเทศหรือต่างประเทศ
2) กำรอ้ำงเหตุในกำรปฏิเสธกำรรับรองหรือบังคับตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร
ถ้าศาลปฏิเสธการรับรองหรือบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ศาลไม่ควรจากัดอยู่
เพียงการอ้างมาตรา v. วรรค 2 (b) ของอนุสัญญานิวยอร์ก หรือกฎหมายหรือคดีของตนเอง แต่ควรเริ่ม
จากรายละเอียดถึงวิธีการการให้เหตุผลและสาเหตุที่จะปฏิเสธการรับรองหรือบังคับตามคาชี้ขาดจึงจะ
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันและการพัฒนาหลักการและหลักที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ซึ่งจะเป็นความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศได้
3) คำแนะนำในเรื่องหลักควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
นอกจากนั้นมีคาแนะนาอื่น ๆ อีก ดังนี้
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(1) คำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรที่เพียงแต่ขัดต่อหลักที่เป็นบทบังคับ
ในกรณีที่คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเพียงแต่ขัดต่อหลักที่เป็นบทบังคับ (กล่าวคือ หลักที่
เป็นบทบังคับแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศ) ไม่ควรใช้ปฏิเสธ
การรับ รองหรือบั ง คับ ตามคาชี้ ขาดของอนุ ญ าโตตุ ล าการ แม้ แต่ เมื่ อหลั กดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กฎหมายในประเทศที่จะบังคับตามคาชี้ขาด กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญา กฎหมายของประเทศที่จะมี
การปฏิบัติตามสัญญา หรือกฎหมายของประเทศที่มีการอนุญาโตตุลาการ
(2) ศำลควรปฏิเสธกำรรับรองเมื่อเป็นเรื่องร้ำยแรง
ศาลควรปฏิเสธการรับรองหรือบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นโดยขัดต่อ
หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายของตน และการรับรองหรือ
บังคับตามคาชี้ขาดนั้นน่าจะเป็นเรื่องร้ายแรง คือ เห็นได้ชัดเจนว่าจะทาลายผลประโยชน์ที่สาคัญทางด้าน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจที่ได้รับการคุ้มครองโดยหลักนั้น
(3) คำแนะนำเกี่ยวกับหน้ำที่หรือควำมผูกพันระหว่ำงประเทศ
ศาลอาจปฏิเสธการรับรองหรือบัง คั บตามคาชี้ขาดของอนุญ าโตตุ ลาการในกรณีที่การ
รับรองหรือบังคับตามนั้นจะก่อให้เกิดการฝ่าฝืนหน้าที่อย่างชัดแจ้งของรัฐที่จะบังคับตามคาชี้ขาดต่อรัฐอื่น
หรือองค์การระหว่างประเทศ
ในเรื่ อ งนี้ เ ป็ น ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า รั ฐ และศาลของรั ฐ ต้ อ งเคารพหน้ า ที่ ที่ มี ต่ อ รั ฐ อื่ น ๆ
โดยเฉพาะหน้าที่ที่เกิดจากสนธิสัญญา เพราะมีสถานะเหนือกว่ากฎหมายภายในของรัฐ และรัฐก็มีหน้าที่
ต่อองค์การระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้น รัฐควรปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ได้ หากจะก่อให้เกิดการฝ่าฝืนหน้าที่ใด ๆ อย่างชัดเจน เช่น รัฐที่มีหน้าที่ต้ องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่
ต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ต้องมีหน้าที่ไม่ให้
การสนับสนุนการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหากมีการให้สินบน
(4) ศำลควรบังคับคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรในส่วนที่ยังใช้บังคับได้
ถ้าบางส่วนของคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ระหว่างประเทศ และสามารถแยกจากส่วนที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศ
ออกจากส่วนที่ขัดได้ คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการส่วนที่ไม่ขัดนั้นอาจได้รับการรับรองและบังคับตามได้
(5) ศำลควรอนุญำตให้ประเมินข้อเท็จจริงได้
เมื่อการฝ่าฝืนหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนของประเทศที่จะรับรองคาชี้ขาดอ้าง
โดยคู่กรณีไม่สามารถที่จะทาได้เพียงตรวจสอบคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและสามารถเห็นได้ชัดเจน
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดี ศาลควรอนุญาตให้สามารถประเมินโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
การอนุญาโตตุลาการได้
ในเรื่องนี้ มีการถกเถียงกันระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการและผู้วิจารณ์ว่า ศาลที่บังคับ
ตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการควรดูเพียงเนื้อหาในคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและว่าการบังคับ
ตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นจะเป็นการขั ดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ หรือมี
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สิทธิตรวจสอบการให้เหตุผลในคาชี้ขาด หรือข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุเบื้องหลังและพยานหลักฐานที่คู่กรณีผู้
คัดค้านคาชี้ขาดเสนอต่ออนุญาโตตุลาการด้วย
อย่างไรก็ตาม มีข้อสรุปว่า ศาลควรตรวจสอบการทาหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทของ
อนุญาโตตุลาการได้เฉพาะเมื่อมีข้ออ้างโดยพยานหลักฐานที่ ชัดเจนและมีน้าหนักในเรื่องการฝ่าฝืนความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศเท่านั้น
3. บทบำทของศำลในประเทศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
ในทางปฏิบัติของศาลในประเทศต่าง ๆ มีการใช้หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนใน
การรับรองหรือไม่รับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยการเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและการบังคับหรือปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแตกต่างกัน
ออกไป เนื่องจากการตีความคาว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่แตกต่างกัน แต่ก็ได้มีความพยายาม
ของประเทศต่าง ๆ ที่จะพัฒนาหลักการดังกล่าวโดยการปรับปรุงกฎหมายและการใช้บงั คับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อการเติบโตของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยพยายาม
ปรับปรุงการอนุญาโตตุลาการในแต่ละประเทศให้ได้ม าตรฐานสากลและใช้การอนุญาโตตุลาการเป็น
เครื่องมือในการดึงดูดการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพื่อให้ระงับข้อพิพาทภายในประเทศของตน
ให้มากขึ้น และองค์กรหรือสมาคมระหว่างประเทศต่าง ๆ ก็พยายามให้คาแนะนาในเรื่องดังกล่าวนี้เช่นกัน
เพื่อให้การใช้หลักดังกล่าวมีมาตรฐานสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
สร้างความเป็นธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและกับเศรษฐกิจของนานาประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดที่
สรุปได้ ดังจะกล่าวต่อไป
เนื่ องจากอนุ สั ญ ญานิ ว ยอร์ก และกฎหมายต้ น แบบ ฯ มิ ไ ด้ ให้ คานิ ย ามหลั ก ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไว้ ประเทศต่าง ๆ จึงต้องให้คานิยามคาดังกล่าวเอง จึงมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีคานิยามในกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของศาลภายในของ
แต่ละประเทศที่จะให้คานิยาม
ในทางปฏิบัติของศาลของประเทศต่าง ๆ นั้นการฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชนมีนัยโดยปริยายว่า เป็นการฝ่าฝืนหลักการพื้นฐานหรือรากฐานของแต่ละประเทศ แต่
หลักการทั้งสองนี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างแตกต่างกันโดยศาลและนักวิชาการของแต่ละประเทศและขึ้นอยู่
กับว่าศาลอยู่ ใ นระบบซี วิ ล ลอว์ หรือคอมมอนลอว์ กล่าวคือ ในระบบซีวิลลอว์ คานิยามของความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับหลักรากฐานหรือคุณค่าซึ่งสังคมยึดถือ
โดยมิได้กล่าวถึงเกี่ยวกับหลักดังกล่าวชัดเจนนัก แต่ก็น่าจะรวมถึง ระบบกฎหมาย ศีลธรรม การเมือง
หรือเศรษฐกิจของสังคม ส่วนประเทศที่อยู่ในระบบคอมมอนลอว์ ศาลมักจะอ้างอิงถึงคุณค่าที่มีการบ่งชี้ที่
ชัดเจนกว่า แต่ยังคงเป็นคากล่าวที่กว้าง เช่น ความยุติธรรม ความเป็นธรรม หรือศีลธรรม เช่น ตัวอย่าง
ดังนี้
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ในประเทศไนจีเรียนั้น ศาลได้นิยามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนว่า
เป็นความรู้สึกของชุมชนและสามั ญสานึกซึ่งแผ่ขยายและปรับใช้ทั่วทั้งรัฐในเรื่องศีลธรรมทางสาธารณะ
สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิการและเรื่องอื่นที่คล้ายคลึงกัน 28
ส าหรั บ ค าพิ พ ากษาของศาลไนจี เ รี ย ในเรื่ อ งนี้ มี ตั ว อย่ า งเช่ น ในคดี Agro-Allied
Development ENT. Ltd. v. United Shipping Trading Co. Inc., ที่ มี ข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาเช่ า เรือ
เนื่องจากการจอดเรือเกินเวลาและค่าเสียหายจากการขนของขึ้นเรือ คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ฝ่ายผู้เช่า
เรือชนะคดี เพราะผู้ให้เช่าเรือไม่สามารถใช้ข้อบังคับของผู้ว่าจ้างมาใช้กับผู้เช่าเรือได้
ในคดีนี้มีการขอให้บังคับตามคาชี้ขาดต่อศาลไฮคอร์ท ของสหพันธ์รัฐ ที่ลากอส และมีการ
ขอให้จ่ายดอกเบี้ยซึ่งไม่มีการระบุไว้ในคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แต่ได้มีการขอให้ศาลปฏิเสธการบังคับ
ตามคาชี้ ขาดโดยอ้ า งเหตุ หลายประการรวมทั้ ง คาชี้ ขาดขัด ต่ อความสงบเรีย บร้อยของไนจี เรีย เพราะ
อนุญาโตตุลาการใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายผู้เช่าเรือว่า ศาลไนจีเรียไม่น่าจะมีคาสั่งให้ยึดทรัพย์สิน
ของรัฐบาล และมีการอ้างว่าการที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่า หากรัฐบาลจะอนุญาตให้การขนส่งสินค้าล่าช้าไป
โดยมีการยึดทรัพย์สินจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย
ศาลพิพากษาว่าคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ
มีการอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยกคาร้องเพราะเห็นว่า หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นหลักที่เสรีภาพ
ในการทาสัญญาและการดาเนินการของเอกชนถูกจากัดโดยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของชุมชน การบังคับตาม
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทาโดยถูกต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเชาชนไนจีเรีย แต่ศาล
ปฏิ เ สธการบั ง คั บ ตามค าชี้ ช าดในส่ ว นที่ เ กี่ ย วด้ ว ยการเรี ย กดอกเบี้ ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 29
ในประเทศบราซิล ความสงบเรียบร้อยของประชาชน คือ หลักการพื้นฐานหรือรากฐานของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งด้านการเมือง กฎหมาย ศีลธรรม และเศรษฐกิจของประเทศและรัฐต่าง ๆ 30
สาหรับตัวอย่างคดีที่ศาลบราซิลปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั่นมีอยู่
เพี ย งคดี เ ดี ย ว คื อ คดี Kanematsu v. Advanced Telecommunications Systems โดย Kanematsu
ขอให้ ศ าลบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ ตั ด สิ น ให้ Advanced Telecommunications
28

Dale Power Systems Plc. v. Witt & Bush Ltd., 8 NWLR (Pt. 716);
Dorothy Ufot, Public Policy as a Ground for Setting Aside or for the Refusal of
Enforcement or Recognition of Awards under the New York Convention,
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid...สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2560

29

Ibid pp. 3-5 and 10.
30
https://www.clydeco.com/insight/article/the-brazilian-arbitration-act-2015whats-changed
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560
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Systems ผู้คัดค้านชาระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา แต่ผู้คัดค้านต่อสู้ว่าไม่มีสัญญาที่ลงลายมือชื่อของ
คู่กรณีและไม่มีการระบุเหตุผลในคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในคดีนี้ศาลปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเนื่องจากคู่กรณีไม่ได้ลงลายมือ
ชื่อในสัญญาและผู้คัดค้านก็ ได้โต้แย้งไว้แล้วว่าอนุญาโตตุลาการไม่มีอานาจในระหว่างการดาเนินกระบวน
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น การบังคับตามคาชี้ขาดย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 37 วรรคสองและ
มาตรา 39 วรรคสองของกฎหมายอนุญาโตตุลาการบราซิล 31
ในประเทศฝรั่งเศสนั้น ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหมายความว่า เรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมายของรัฐที่มีความสาคัญระดับรากฐานที่คู่สัญญาไม่มีสิทธิเสรีภาพที่จะหลีกเลี่ยงหรือทาสัญ ญา
ไม่ให้ใช้บังคับได้ 32
ส าหรับ ทางปฏิบัติของศาลฝรั่ง เศสมี คดีตั วอย่า งที่ศาลปฏิเสธการบัง คับตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ เช่น ในคดี Thales v. Frontier มีการต่อสู้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการจงใจรับพยานหลักฐาน
ที่เป็นเท็จของผู้เรียกร้องและชี้ขาดให้ผู้เรียกร้องชนะคดี ศาลยุติธรรม ปารีส พบว่ามีการใช้พยานหลักฐานที่
เกิดจากการฉ้อฉลจริงจึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศ 33
ในประเทศเยอรมัน ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หมายถึง หลักการพื้นฐานอย่างยิ่ง
ในชีวิตทางสาธารณะและเศรษฐกิจ หรือ หลักการพื้นฐานของระบบหรือความเป็นระเบียบทางกฎหมาย
ของเยอรมัน 34 และในทางปฏิบัติศาลเยอรมันมักไม่ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
เช่น คดีของศาลฎีกาของสหพันธ์รัฐ ลงวันที่ 15 พ.ค. ค.ศ. 1986 ซึ่งศาลพิพากษารับรองและบังคับตาม
31

Rafael F. Alves and Joséphine Marm, Recognition of foreign arbitral awards in Brazil: recent
developments, Transnational Notes,
http://blogs.law.nyu.edu/transnational/2014/02/recognition-of-foreign-arbitral-awards-in-

brazil-recent-developments/ สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
32
J. Nuss QC, “Public Policy Invoked as a Ground for Contesting the Enforcement of an
Arbitral Award, or for Seeking its Annulment”, 7 Dispute Resolution Journal International
119 (2013).
33

Charles Nairac, France, International Bar Association, p. 16,
.https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Recogntn_Enfrcemnt_Ar
bitl_Awrd/publicpolicy15.aspx, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560

34

คาพิพากษาของศาลแขวงสูงของโคโลญจน์ ลงวันที่ 23 เม.ย. ค.ศ. 2004;
BGH NJW 1986, 3027, 3028 อ้างใน Maxi Scherer, Germany (1) Draft IBA Country Report,
Germany, p. 2 , https://www.ibanet.org/LPD/...Arbitration/.../publicpolicy15.aspx, .สืบค้นเมื่อ
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คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทาขึ้นในอังกฤษ ในข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาเช่าเรือในอินเดียตะวันตกโดย
มีการตั้งอนุญาโตตุลาการเพียงฝ่ายเดียวคือฝ่ายผู้เรียกร้อง เนื่องจากฝ่ายผู้คัดค้านซึ่ งเป็นลูกหนี้ตามคาชี้
ขาดไม่ยอมตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน อนุญาโตตุลาการที่ผู้เรียกร้องตั้งจึงกลายเป็นอนุญาโตตุลาการ
เพียงคนเดียว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันและตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการของ
อังกฤษ ซี่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการอนุญาโตตุลาการที่ ดาเนินการในประเทศอังกฤษ และจาเลยไม่
ยอมเข้ า ร่ ว มกระบวนพิ จ ารณาของอนุ ญ าโตตุ ล าการ และมี ก ารฟ้ อ งบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการในเยอรมัน แต่จาเลยต่อสู้คดีว่า อนุญาโตตุลาการไม่มีความเป็นอิสระและไม่เป็นกลาง
เนื่องจากมีการตั้งอนุญาโตตุลาการโดยฝ่ายผู้เรียกร้องเพียงฝ่ายเดียว
ในคดีนี้ศาลเห็นว่า การพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวเป็นไปตามกฎหมายของ
ประเทศที่มีการอนุญาโตตุลาการและสอดคล้องกับทางปฏิบัติ ของศาลอื่น ๆ ในทวีปยุโรปและเป็นการ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของการพาณิชย์ระหว่างประเทศ 35
ในประเทศรัสเซีย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หมายถึงเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัสเซีย เช่น เสรีภาพในการทาสัญญา ความเท่าเทียมกันของคู่กรณีในสัญญา
ข้อพิพาททางภาษีและกฎหมายมหาชนที่ไม่สามารถทาการอนุญาโตตุลาการได้ ภาระหน้าที่ของการ
กระทาทางศาลและบทบัญญัติอื่นที่คล้ายคลึงกันที่เป็นหลักในกฎหมายรัสเซีย 36
สาหรับคาพิพากษาของศาลรัสเซียมี ตัวอย่างเช่น ใน คดี O & Y Investments Ltd. V. OAO
Bummash ที่เป็นเรื่องการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทาขึ้น ตามสัญญา ที่ศาลรัสเซียเห็นว่า
ไม่สมบูรณ์นั้นขัดต่อหลักการการกระทาทางศาลของสหพันธรัฐรัสเซียที่มีสภาพบังคับและดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
ความสงบเรีย บร้อยของประชาชนรัส เซีย (คาพิ พ ากษา ลงวั น ที่ 12 ตุ ล าคม ค.ศ. 2005 ของ Federal
Arbitrazh Court of the Ural District, Case No. F09-2110/05-S6) 37
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน คือ ความคิดทางศีลธรรมและ
ความยุติธรรมที่เป็นรากฐานอย่างยิ่ง และความคิดพื้นฐานของความยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 38
35

Hilmar Raeschke-Kessler and Hildegard Ziemons, Germany (25) Draft IBA Country Report,
Germany, p. 2, https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid...สืบค้นเมือ่ วันที่
1 ก.ค. 2560
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Yaroslav Klimov, The Public Policy Exception in Russia: Recent Trends,
http://uba.ua/documents/doc/yaroslav_klimov.pdf. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
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(RAKTA)508 F. 2d. 969, 975 (2d. Cir. 1974);
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สาหรับทางปฏิบัติของสหรัฐอเมริกานั้นศาลมักใช้หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อย่ า งแคบ เช่ น ในคดี ในคดี International Standard Elec. Corp. (ISEC) v. Bridas Sociedad
Anonima Petrolera, Indus. Y Comercial ที่ มี ข้ อ พิ พ าทเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง ISEC บริ ษั ท อเมริ กั น และ
Bridas บริษัทอาร์เจนตินา ในเรื่องสัญญาเข้าหุ้นกัน คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ Bridas ชนะคดี ISEC
ยื่นคาร้องต่อศาลแขวงใต้ของนิวยอร์ก (Southern District of New York) เพื่อเพิกถอนคาชี้ขาด Bridas
ยี่นคาร้องแย้งเพื่อให้บังคับตามคาชี้ขาด ISEC อ้างว่าการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะเป็น
การฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพราะมีการใช้วิธีการลับโดยอนุญาโตตุลาการในการตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานในเรื่องกระบวนพิจารณาโดยชอบ (due process) ศาลตั้งข้อสังเกต
ว่า ISEC ไม่ได้โต้แย้งเรื่องวิธีการตั้งผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายนิวยอร์ก และดังนั้นก็ต้องถือว่าสละข้อต่อสู้
ดังกล่าว และแม้จะมีข้ออ้างเรื่องการไม่เคารพกฎหมายอย่างชัดแจ้ง แต่จะอ้างได้ต้องเป็นเรื่องของการ
อนุญาโตตุลาการภายในประเทศ สาหรับในคดีนี้เป็นเรื่องของการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจึง ไม่
เป็ น การฝ่ า ฝื น หลั ก ความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชนในระดั บ ระหว่ า งประเทศตามมาตรา V แห่ ง
อนุสัญญานิวยอร์ก 39
ในประเทศสิงคโปร์ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน คือความคิดทางศี ลธรรมและความ
ยุติธรรมที่เป็นรากฐานอย่างยิ่ง
นอกจากนั้ น มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว้ ชั ด เจนในกฎหมาย คื อ มาตรา 24 ของกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ ว่า ศาลมีอานาจเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
เมื่อคาชี้ขาดนั้นกระทาขึ้นโดยเหตุที่ (a) มีการฉ้อฉลหรือให้สินบน หรือ (b) มีการฝ่าฝืนหลักความยุติธรรม
ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการทาคาชี้ขาดและมีผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี 40
ในทางปฏิ บั ติ ป รากฏว่ า ยั ง ไม่ เ คยมี ค ดี ที่ ศ าลสิ ง คโปร์ ป ฏิ เ สธการบั ง คั บ ตามคาชี้ ข าดของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการด้ วยเหตุ ความสงบเรีย บร้อยของประชาชน 41 เช่ น ในคดี Bejing Sinozonto Mining
Investment Co.Ltd (BSM) . v. Goldenray Consortium (Singapore) Pte Ltd. 42 ที่มีการกล่าวอ้างว่า
มีการฉ้อฉลหรือการให้สินบนในการทาคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดย Goldenray Consortium ระบุว่า
จาเลย BSM โดยผ่านทางผู้แทนหรือคนกลางได้เข้าทาการติดต่อฝ่ายเดียวกับคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อให้
ออกคาชี้ขาดที่สนับสนุนข้อเรียกร้องของ BSM โดยรวดเร็วเท่าที่จะทาได้
39

90 Civ. 0720 (KC), SDNY.
40
http:// statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;...0 สืบค้นเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน
41

2560

Nish Shetty, Public Policy and Singapore Law of International Arbitration. I. Executive
Summary. 1., https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=B179BAF063E1...สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

42

[2014] 1 SLR 814 (“Bejing Sinozonto”).
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อย่างไรก็ตามศาลไฮคอร์ท ปฏิเสธข้อต่อสู้ดังกล่าวโดยระบุ ว่า ถ้าคู่กรณีให้สินบนคณะ
อนุญาโตตุลาการในการทาคาชี้ขาดที่เป็นประโยชน์กับตน หรือกระทาการใด ๆ ที่เป็นการทุจริต ล้มล้าง
ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของคณะอนุญาโตตุลาการ ก็จะเป็นการกระทบต่อกฎหมาย ศีลธรรม
และท าความเสีย หายอย่ างชัด แจ้ งต่ อประโยชน์สาธารณะ แต่ ในคดี นี้ ผู้ที่ กล่าวอ้ างไม่ สามารถพิสูจน์
ข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างได้ 43
ในประเทศออสเตรเลีย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน คือ บรรทัดฐานพื้นฐานของ
ความยุติธรรมและความเป็นธรรม 44
สาหรับตัวอย่างที่มีการกล่าวอ้างเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนในศาล มีตัวอย่าง เช่น
ในคดี Cargill International SA v. Peabody Australia Mining Ltd. (Excel Coal Ltd.) 45 ที่มีข้อพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาการค้าถ่านหิน ที่ Excel มีหน้าที่ต้องจัดหาถ่านหินให้ Cargill แต่ Excel อ้างว่าตนยังไม่ได้รับ
ชาระเงินที่เป็นหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าในปี ค.ศ. 2009 และ Cargill เรียกร้องแย้งว่าตนต้อง
ได้รับชาระเงินจากเหตุค่าเสียเวลาเรือที่เนื่องจากการขนส่งสินค้าล่าช้าในช่วงกลางปี ค.ศ. 2007
คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ Excel ชนะและยกข้อเรียกร้องแย้งของ Cargill โดยเห็นว่ามี
เหตุสุดวิสัยในการปฏิบัติตามสัญญา
Cargill ดาเนินการขอให้ศาลสูงสุดของนิวเซาท์เวลลส์ เพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ตามมาตรา 34(2) ของกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศด้วยเหตุว่า
คาชี้ขาดนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เนื่องจากอนุญาโตตุลาการไม่รับข้ออ้างของ Cargill ซึง
มีผลเท่ากับการปฏิเสธความยุติธรรมตามธรรมชาติ
ในคดีนี้ศาลเห็นว่า ไม่มีการปฏิเสธความยุติธรรมตามธรรมชาติ เนื่องจากไม่มีการพิสูจน์ให้เห็น
ชัดเจนและเท่าที่ปรากฎจากพยานหลักฐานอนุญาโตตุลาการก็ได้รับฟังพยานหลักฐานจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
แล้วก่อนที่จะทาคาชี้ขาด
ส าหรั บ ประเทศอั ง กฤษนั้ น ศาลลั ง เลที่ จ ะกาหนดคานิ ย ามที่ ชั ด เจนในเรื่องความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยศาลระบุว่า การพิจารณาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่อาจจะให้คานิยามอย่างชัดเจน ครบถ้วน แต่ควรใช้วิธีการที่ระมัดระวังอย่าง
ที่สุด ... และต้องแสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบที่มิชอบด้วยกฎหมายบางอย่างหรือการบังคับตามคาชี้ขาด
จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างชัดแจ้งต่อความดีงามของสาธารณะหรือการบังคับตามนั้นอาจก่อให้เกิด

43

Id., paragraph 41.

44

Paul H. Cody, Natural Justice, http://www.justice4you.org/natural%20_justice.php, สืบค้น
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560

45

(2010) 78 NSWLR 533.
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ผลร้ายแก่สมาชิกของสาธารณะที่เป็นเจ้าของอานาจและผู้ซึ่งได้รับข่าวสารตามสมควรอย่ างเต็มที่ในทาง
ธรรมดา 46
สาหรับคาพิพากษาของศาลอังกฤษมีตัวอย่างเช่น ในคดี Westcare Investments Inc. v.
Jugoimport-SDPR Holding Co. Ltd., 47 ที่ มี ข้อพิ พ าทเกิด จากสั ญ ญาที่ ป รึกษาส าหรับ สั ญ ญาจั ด หา
อาวุธให้คูเวต แต่มีการผิดสัญญาเรื่องค่าจ้าง และได้มีการอนุญาโตตุลาการในประเทศสวิสเซอร์แลนด์โดย
กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาคือ กฎหมายสวิส ในคดีนี้คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าไม่มีเรื่องการทุจริตให้
สินบนตามที่มีการกล่าวอ้าง แต่มีการวิ่งเต้น ซึ่งตามกฎหมายสวิส การวิ่งเต้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมาย
ต่อมามีการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศอังกฤษ และ Jugoimport
ขอให้ศาลปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยอ้างเรื่องการทุจริต
ศาลไฮคอร์ทของอังกฤษ ปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าว โดยระบุว่าเมื่อคู่กรณีขอให้บังคับตามคาฃี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการที่อยู่ภายใต้บังคับอนุสัญญานิวยอร์กและมีการอ้างเรื่องการใช้พยานหลักฐานเท็จในชั้น
บังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตามปกติศาลจะไม่อนุญาตให้เพิ่มพยานหลักฐานเว้นแต่เห็นได้
ชัดเจนว่า พยานที่อ้างเพิ่มนั้นมีน้าหนักที่จะทาให้มีอิทธิพลต่ออนุญาโตตุลาการหากมีการอ้างในชั้นการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และพยานหลักฐานนั้นไม่สามารถอ้างหรือพบได้ในขณะนั้น นอกจากนั้น มี
การกล่าวอ้างเรื่องนี้ในชั้นขอเพิกถอนคาชี้ขาดในศาลสวิสเซอร์แลนด์แล้วแต่ไม่เกิดผล ศาลอังกฤษจึงไม่ควร
อนุญาตให้มีการเสนอพยานหลักฐานนั้นต่อไปในชั้นบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 48
Jugoimport อุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธเรื่องการให้สินบนและพิพากษา
ว่าเรื่องการให้สินบนนั้นเป็นอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดไปแล้วว่าไม่มีการให้สินบน และชี้ขาด
ด้วยว่าสัญญานั้นไม่ผิดกฎหมาย และไม่มีอะไรแสดงให้เ ห็นว่าอนุญาโตตุลาการไม่มีความสามารถ และไม่มี
เหตุผลที่จะสงสัยว่ามีการกระทาที่ไม่สุจริตในการทาคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 49
ในประเทศอินเดียนั้น การบังคับการตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศอาจถูก
ปฏิเสธโดยศาลอินเดียด้วยเหตุแห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน ถ้าการบังคับตาม

46

W.S.W. Knight, Public Policy in English Law, 38 Law Quarterly Review 207, 209 (1922); Guy
Pendell and David Bridge, Arbitration in England and Wales,
https://eguides.cmslegal.com/pdf/arbitration_volume_I/CMS%20GtA_Vol%20I_ENGLAND%20W
ALES.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2560
47

[1988] 4 All ER 570, affirmed by the Court of Appeal in [1999] 3 All ER 864.
48
4 All ER570, 608.
49

Ibid, p.887.
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ขัดแย้งกับ (1) นโยบายพื้นฐานของกฎหมายอินเดีย หรือ (2) ประโยชน์ของประเทศอินเดีย หรือ (3)
ความยุติธรรม หรือศีลธรรม 50
สาหรับคาพิพากษาของศาลอินเดียในเรื่องนี้มีตัวอย่าง เช่น ในคดี Renusagar Power Plant
Ltd. V. General Electric Co. ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า บริษัทโรงไฟฟ้า Renusagar Power Plant ได้ทาสัญญา
กับบริษัท General Electric บริษัทในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทดังกล่าวต้องจัดหาเครื่องมือและ
บริการไฟฟ้า เพื่อจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการปฏิบัติการชาระหนี้ตามสัญญา General Electric มี
ปัญหาล่าช้าในการส่งมอบเครืองมือและดังนั้น Renusagar จึงจัดการเรื่องระยะเวลาการชาระหนี้ใหม่ และ
ไม่ชาระหนี้ในบางงวด
ต่อมา General Electric เริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และคณะอนุญาโตตุลาการทา
คาชี้ขาดให้ฝ่าย General Electric ชนะโดยให้ได้รับค่าเสียหาย และต่อมามีการบังคับตามคาชี้ขาดของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ ฝ่ า ย Renusagar จึ ง คัด ค้า นด้ ว ยเหตุ หลายประการรวมทั้ ง คาชี้ ขาดขัด ต่ อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนอินเดีย เนื่องจากเหตุผลในการสั่งให้จ่ายดอกเบี้ยและในเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศนั้นขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ศาลสูงอินเดียในคดีนี้สรุปว่า กฎหมายนั้นออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการอานวยความสะดวก
ในการค้าระหว่างประเทศโดยการทาให้มีการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการค้าโดยการอนุญาโตตุลาการที่
รวดเร็ว การตีความถ้อยคาหรือวลีใด ๆ ที่เกิดขึ้นควรกระทาด้วยความสอดคล้องกับหลักไวยากรณ์ ตาม
ความหมายที่แท้จริง และเป็นไปในลักษณะที่สร้างสรร ด้วยเหตุดังกล่าว ศาลจึง เห็นว่า ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนต้องตีความอย่างแคบ โดยจากัดขอบเขตของหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนว่ามี สาม
ประการ คือ เรื่องนโยบายพื้นฐานของกฎหมายอินเดีย ส่วนได้เสียของประเทศอินเดีย และความยุติธรรม
และศีลธรรมของประเทศอินเดีย
ดังนั้น ประเด็นต่าง ๆ ในคดีนี้ในเรื่อง การชาระดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย ความเป็นไปได้ที่จะฝ่า
ฝืนกฎหมายเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การชาระค่าเสียหาย และความเป็นไปได้ที่ General
Electric จะได้ลาภมิควรได้ นั้นจึงไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอินเดีย
จากทางปฏิบัติของศาลในประเทศต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า มีแนวโน้มที่ศาล
ส่วนใหญ่จะตีความอย่างแคบเมื่อมีการอ้างเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนเพื่อปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ศาลจะไม่ถือว่ามีการฝ่าฝืน
หรือละเมิดหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจนกว่าการฝ่าฝืนนั้นจะมีระดับ การฝ่า
ฝืนตามที่กาหนดไว้
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อย่ างไรก็ ตาม ระดั บที่หลักความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอั นดีของประชาชนต้องการจะ
แตกต่างกันไป การฝ่าฝืนอาจอยู่ในลักษณะ ชัดเจน เห็นประจักษ์ มีหลักฐาน เห็นได้ชัด ชัดแจ้ง เปิดเผยโดย
ชัดเจน เด่นชัดและเปิดเผยโดยชัดเจน ปรากฏชัด ละเมิดอย่างผิดธรรมดา รุนแรง อย่างไม่สามารถทนทานได้
อย่างไม่สามารถรับได้ เป็นปฏิปักษ์ต่ออานาจทางกฎหมาย เป็นต้น
สาหรับระดับของความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้นประเทศส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แบ่งแยก
ว่าจะใช้ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในระดับใดในการปฏิเสธไม่รับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
กล่าวคือ ศาลไม่แยกความแตกต่างระหว่างความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศ
หรือในชาติและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนระหว่างประเทศ หรือระดับข้ามชาติ
อย่างไรก็ตาม การไม่มีความแตกต่างเช่นนี้มิได้หมายความเสมอไปว่าศาลจะรับเอาการ
ตีความอย่างกว้างมาใช้ กับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มากกว่าในประเทศอื่น ๆ
ซึ่งแยกความแตกต่างในเรื่องนี้
ในบางประเทศ มีกฎหมายอนุญาโตตุลาการที่แยกความแตกต่างระหว่างการบังคับตามคา
ชี้ขาดในประเทศและต่างประเทศออกจากกัน เช่นเยอรมัน แต่ในทางปฏิบัติแม้จะมีความแตกต่างระหว่าง
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งในและระหว่างประเทศ แต่ก็มีความแตกต่างเพียง
เล็กน้อยและเป็นเพียงเรื่องถ้อยคาเท่านั้น
แต่กระนั้นก็ตาม ก็มีบ้างในบางประเทศที่ศาลอ้างความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนโดยหมายความถึงความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งเป็น
ความหมายอย่างกว้าง และทาให้ศาลสามารถควบคุมเรื่องนี้ได้อย่างเคร่งครัด
นอกจากนั้น ศาลในประเทศส่วนใหญ่ยอมรับว่าหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนมีอยู่ด้วยกัน สองด้าน คือ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในด้านสารบัญญัติ
คือ ในเนื้อหาสาระของข้อพิพาท และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทางวิธีส
บัญญัติหรือวิธีพิจารณาข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น ในบางประเทศ ศาลจะ
เน้นให้การพิสูจน์ความสอดคล้องกับหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจากัดแต่
เพียงส่วนที่เป็นผลหรือส่วนปฏิบัติการตามคาชี้ขาดเท่านั้น และจะไม่ขยายไปในส่วนของการให้เหตุผลของ
อนุญาโตตุลาการหรือกล่าวโดยทั่วไปคือในเนื้อหาแห่งข้อพิพาทนั้น เพราะเป็นสิ่งที่อนุญาโตตุ ลาการ
พิจารณามาแล้วและต้องถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่หรือดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการในการรับ
ฟังพยานหลักฐานจึงไม่ควรที่จะได้รับการตรวจสอบอีก
4. บทบำทของศำลไทยที่เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศไทยในเรื่องการใช้หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนใน
การเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือในการปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
นั้นมีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ แต่ในทางปฏิบัติของศาลนั้นยังไม่ค่อยมีความชัดเจน
แน่นอนนัก แม้ว่าโดยทั่วไปศาลค่อนข้างสนับสนุนการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ แต่ในบาง
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คดีมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าศาลไทยมักปฏิเสธการรับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่มีผลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียของรัฐ เช่น เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจไทยแพ้คดี ต้องเป็นลูกหนี้ตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ศาล ทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง มักอ้างหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เพื่อเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือเพื่อปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
นอกจากนั้นมีการวิพากษ์ วิจารณ์ว่า ในทางปฏิบัติของศาลไทย ศาลมักตรวจสอบเนื้อหา
สาระของค าชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการ โดยตรวจสอบการกระท าหน้ า ที่ ใ นชั้ น พิ จ ารณาคดี ข อง
อนุญาโตตุลาการ ทั้งการรับฟังข้อเท็จจริงในข้อพิพาทที่เป็นคดี และตรวจสอบการปรับหลักกฎหมายใน
การทาคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการว่าอนุญาโตตุลาการใช้หลักกฎหมายถูกต้องหรือไม่
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทางปฏิบัติของศาลไทย จากคาพิพากษาของศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง คือ คาพิพากษาศาลฎีกา และคาสั่งและคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดพบว่ามีลักษณะ
ดังนี้
1) คำนิยำมคำว่ำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
ในการพิพากษาคดีของศาลไทยในศาลยุติธรรมในทุกคดีไม่ได้ให้คานิยามคาว่าความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละคดีและพิพากษาตาม
พยานหลักฐานที่ปรากฏในแต่ละคดีไป
อย่างไรก็ตาม ในคาพิพากษาของศาลปกครองนั้น ศาลปกครองสูงสุดพยายามกาหนด
กรอบของคาว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสามคดีที่พอจะระบุได้ว่า ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนมีลักษณะอย่างไร ดังนี้
อ. 48/2555 บทกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
จะต้องเป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของส่วนรวม คู่กรณีจะแสดงเจตนาเป็นอย่างอื่น
หรือยกเลิกไม่นาบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับไม่ได้
อ. 1054-1055/2558 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การบังคับตามคาชี้ขาดดังกล่าวจะเป็นการ
ฝ่าฝืนต่อบทกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจของประเทศหรือกระทบต่อ
ความสงบสุขในสังคม กรณีจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ประการใด
จึงชอบที่ศาลจะมีคาบังคับตามคาชี้ขาด
อ. 227/2558 ไม่ ป รากฏว่ า การบั ง คับ ตามคาชี้ ขาดดั ง กล่ า วจะเป็ น การฝ่ า ฝื น ต่ อ บท
กฎหมาย หรือกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจของประเทศ หรือกระทบต่อความสงบสุข
ในสังคม กรณีจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศี ลธรรมอันดีของประชาชนแต่ประการใดจึงชอบที่ศาล
จะมีคาบังคับตามคาชี้ขาด
2) ศำลปรับใช้หลักควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนกับพฤติกำรณ์ของแต่ละคดี
ศาลฎี ก าหรื อ ศาลปกครองจะปรั บ ใช้ ห ลั ก ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน โดยพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีในแต่ละคดีว่าคาชี้ข าดของอนุญาโตตุลาการมีการฝ่าฝืนการ
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ตีความสัญญาที่พิพาท หรือมีการปรับใช้กฎหมายใดที่ศาลเห็นว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือมีพฤติการณ์ที่ขัดต่อหลักการดาเนินกระบวนพิจารณาที่เป็นธรรมหรือไม่
3) ไม่มีกำรแบ่งแยกระดับควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
ในการพิพากษาคดีศาลไทยไม่ได้แบ่งแยกการใช้หลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนว่า เป็นความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนระดับภายในประเทศและความ
สงบเรีย บร้อยหรือศีล ธรรมอั น ดี ของประชาชนระดั บ ระหว่ า งประเทศ หรือความสงบเรีย บร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนข้ามชาติ
4) ไม่มีกำรแบ่งแยกควำมสงบเรียบร้อยของประชนในด้ำนเนื้อหำหรือวิธีพิจำรณำ
ศาลไทยไม่ได้แบ่งแยกหรือระบุในคาพิพากษาว่า คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เป็ น
ปัญหาเพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไทยทางด้านสารบัญญัติซึ่งเป็น
ด้านเนื้อหาสาระของคาชี้ขาด หรือทางด้านวิธีสบัญญัติ เนื่องจากมีการกระทาที่ทาให้กระบวนพิจารณา
ของอนุ ญ าโตตุ ลาการไม่ เป็นธรรมต่อคู่กรณี พิ พาท แต่ ไ ด้ พิ พ ากษาไปเลย เช่ น ระบุ ว่ า คาชี้ ขาดของ
อนุญาโตตุลาการใช้บังคับไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เพราะไม่ได้ขออนุมัติในการทาสัญญาจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทางด้านเนื้อหาสาระ
ของข้อพิพาทอันเป็นเรื่องสารบัญญัติ เช่นตัวอย่าง ดังนี้
อ.349/2549 การไม่ ป ฏิบั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการให้ เ อกชนเข้า ร่ว มงานหรื อ
ดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ถือว่า เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อ ยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
อ. 2503/2552 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ เป็นบทกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งเป็นบทกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามมาตรา 45 (2)
ในส่วนที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทางด้านวิธีสบัญญัติก็
เช่นกัน ศาลพิพากษาคดีโดยอ้างหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหากมีข้อเท็จจริง
ว่าอนุญาโตตุลาการไม่ได้ให้ความเป็นธรรมในกระบวนพิจารณาคดีหรืออนุญาโตตุลาการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท เช่น ตัวอย่าง ดังนี้
อ.676/2554 การวิ นิ จ ฉั ย ของอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ อ ยู่ น อกขอบเขตแห่ ง สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และการที่อนุญาโต
ตุ ล าการมิ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดไปตามข้ อ สั ญ ญา ถื อ เป็ น การวิ นิ จ ฉั ย ที่ อ ยู่ น อกขอบเขตแห่ ง สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการ
5) โดยหลักศำลไทยจะรับรองและบังคับตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร
โดยหลักแล้ว ในทางปฏิบัติของศาลไทย ทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองจะรับรองและ
บังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการทั้งที่ทาขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยไม่เพิกถอนคาชี้
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ขาดของอนุญาโตตุลาการแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐแพ้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ และเป็นลูกหนี้ตามคา
ชี้ขาด แม้มีข้ออ้างว่าการบังคับตามคาชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ตาม โดย
ศาลอ้างหลัก ดังนี้
-คำชี้ขำดที่เกิดจำกกระทำในอำนำจหน้ำที่ ไม่ขัดต่อกฎหมำย ไม่มีควำมผิดปกติ ไม่ขัด
ต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เกิดจากกระทาในอานาจหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ เป็น
การใช้ดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการ คาชี้ขาดไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ไม่มีความผิดปกติในการดาเนิน
กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ศาลไทยทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองพิพากษาในทางเดียวกัน
ตลอดมาว่าคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการย่อมใช้บังคับได้ เช่น ตัวอย่าง ดังนี้
อ.108/2553 เมื่อไม่ปรากฏว่าการใช้ดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจไม่สุจริตแต่อย่างใด การยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จึงไม่
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
อ.736/2555 การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการรับ ฟั ง และชั่ ง น้ าหนั กพยานเพื่ อวิ นิ จ ฉัย ชี้ ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ มิใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ถึงแม้จะมีการกล่าวอ้างหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะมี
การกระทาที่ไม่สุจริตก็ตาม หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ศาลก็บังคับตามคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการให้ เช่น
ตัวอย่าง ดังนี้
อ.487/2557 ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่ งชี้ขาด
ว่า ผู้ร้องทั้งหกได้เสนอข้อพิพาทโดยเรียกร้องให้ผู้คัดค้านรับผิดต่อผู้ร้องทั้งหก เนื่องจากผู้ร้องได้ส่งมอบ
งานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้คัดค้าน คือ กรมควบคุมมลพิษไม่ชาระเงินตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา ผู้คัดค้านจึง
ตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องรับผิดใช้ค่างวดงานตามสัญญาให้บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด และผู้ร้องอื่น
ๆ และคณะอนุญาโตตุลาการทาคาชี้ขาดให้ ผู้คัดค้านชาระเงิน เป็นเงินค่างวดงาน ค่าเสียหาย ค่าประกัน
ผลงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และต่อมาผู้คัดค้านฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
การที่ ศ าลปกครองจะพิ พ ากษาให้ เ พิ ก ถอนค าชี้ ข าดได้ นั้ น ศาลต้ อ งพิ จ ารณาว่ า คณะ
อนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการและเกินคาขอ
ของคู่พิพาทตามมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และคาชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีเหตุให้เพิกถอนตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อ
ศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งอยู่ในขอบเขตของ
สัญญาอนุญาโตตุลาการและไม่เกินคาขอของคู่พิพาทและคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่มี
เหตุให้เพิกถอนตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ศาลปกครอง
จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการพิพากษาให้บังคับตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
-ตั ว อย่ ำ งคดี ที่ ศ ำลไม่ รั บ รองค ำชี้ ข ำดของอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำร เพรำะเหตุ ค วำมสงบ
เรียบร้อยของประชำชน
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สาหรับคดีที่ศาลไม่รับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยการเพิกถอนคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการหรือปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นจะเห็นได้ว่ามีความบกพร่อง
ที่เกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่นคาพิพากษา ทั้งของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด
ดังต่อไปนี้
ฎ. 7277/2549 ผู้คัดค้านโต้แย้งคาพิพากษาศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า นิติกรรมหรือสัญญา
จ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วนหากมีการทาขึ้นเพราะกลฉ้อฉลก็เป็นเพียงโมฆียะ เมื่อไม่
มีการบอกล้าง ก็ไม่ทาให้สัญญาจ้างดังกล่าวตกเป็นโมฆะนั้นไม่ชอบ โดยผู้คัดค้านอ้างทานองเดียวกันกับที่
ได้ยกข้อต่อสู้ไว้แล้วว่า ในการทาสัญญาจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วน มีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ร้อง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมมือกับผู้ร้อง
โดยเฉพาะ ศ. ซึ่งดารงตาแหน่งผู้ว่าการของผู้คัดค้านในขณะนั้นและเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าวใน
นามผู้คัดค้านกระทาโดยมิชอบหลายประการ ทั้ง ศ. และเจ้าหน้าที่อื่นและเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยอื่น ๆ รับ
ประโยชน์จากผู้ร้อง สัญญาจ้างดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ เป็นการกล่าวอ้างว่า การใช้อานาจของ ศ. และ
เจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นดังกล่าวกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290
ซึ่งเป็นกฎหมายฝ่ายมหาชน เป็นการโต้แย้งว่า คาพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนนี้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของ
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 อันเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งผู้
คัดค้านย่อมอุทธรณ์ได้ตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 45 (2) ซึ่งบัญญัติไว้อย่างเดียวกับ
พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 26 (2) ศ. ช่วยเหลือผู้ร้องโดยเห็นแก่ประโยชน์ที่ผู้ร้องจัดให้จึง
ถือว่าการใช้อานาจในฐานะผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยของ ศ. ที่ลงนามในสัญญาจ้างเหมา
ออกแบบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วนเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และขณะเดียวกัน
การที่ผู้ร้องเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นของบริษัท ท. ให้แก่ ศ. กับเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอื่นมีสิทธิซื้อหุ้นในฐานะผู้
มี อุ ป การะคุ ณ ก่ อ นท าสั ญ ญาจ้ า งเหมาออกแบบรวมก่ อ สร้า งโครงการทางด่ ว นถื อ ได้ ว่ า ผู้ ร้ อ งได้ ให้
ผลประโยชน์แก่ ศ. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทาสัญญาจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วน
โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ร้อง
กรณีต้องถือว่า ในการทาสัญญาดังกล่าวของผู้ร้อง ผู้ร้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริต สัญญาจ้าง
เหมาออกแบบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วนซึ่ งเกิดจากการกระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่มีผลผูกพันผู้คัดค้าน คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้ผู้
คัดค้านชาระเงินให้แก่ผู้ร้องตามสัญญาที่เกิดขึ้นจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวนั้น หาก
ศาลบังคับให้ตามคาชี้ขาดนั้นย่อมเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและชอบที่ศาลชั้นต้น
จะปฏิเสธไม่รับบังคับให้ตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 44 ดังนั้นคาพิพากษาของศาล
ชั้นต้นที่บังคับตามคาชี้ขาดขออนุญาตโดยตุลาการดังกล่าวจึงฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน
ในคาพิพากษาฎีกาฉบับนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นผู้แทนของคู่สัญญา และมีฐานะเป็นผู้คัดค้านมีพฤติการณ์ในทางเอื้อประโยชน์แก่ผู้ร้อง เป็นการ
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กระทาที่ขัดต่อประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 อันเป็นกฎหมายว่าด้วยความสงบเรี ยบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน การบังคับการตามคาชี้ขาดดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน นอกจากนั้นศาลฎีกาได้ระบุพฤติการณ์ที่ผิดปกติและมีลักษณะเอื้อประโยชน์ของผู้ว่า
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลผู้คัดค้านในการทาสัญญาหลักที่อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาด และมีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ของผู้เรียกร้อง ถือเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และทาให้การบังคับตามคาชี้ขาดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
อ. 1259/2559 การวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการต้องพิจารณาตามกฎหมายไทย
ตามที่กาหนดในสัญญาและมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 โดยใช้กฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งมาตรา 40 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักร าช
2540 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท มีเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และการจัดสรรต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และมาตรา 25 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ตอบแทนการใช้ ห รื อ เชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมต้ อ งเป็ น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม โดยให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจกาหนด
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการโทรคมนาคม รวมทั้งอัตราค่าเชื่อมต่ อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ กิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 โดยมาตรา 80 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 บัญญัติให้การประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของคู่สัญญาเดิมต้องอยู่ภายใต้ หลั กเกณฑ์ ตามพระราชบัญญั ติดัง กล่าว และมาตรา 26 วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาเดิมเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อมี
การตรากฎหมายว่าด้วยการดาเนินกิจการที่ดาเนินการอยู่ ซึ่งมีผลทาให้สิ ทธิของคู่สัญญาเดิมอยู่ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่กาหนดไว้เดิมต้องถูกยกเลิกไป
การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ขาดข้อพิพาทโดยพิจารณาแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน
โดยคานึงถึงความสุจริตยุ ติธ รรมและปกติป ระเพณีตามมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ช ย์ จึ ง เป็ น การชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทโดยไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง ความสมเหตุ ส มผลและเป็ น ธรรมต่ อผู้ รับ
ใบอนุญาตและความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ขอใช้หรือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย อันเป็นการ
ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนั้น การยอมรับหรือการบังคับตามคาชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมี
อานาจเพิกถอนคาชี้ขาดดังกล่าวได้ และศาลต้องปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดดังกล่าว
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สาหรับเหตุผลอีกประการหนึ่งในการที่ศาลปกครองเห็นว่าจะใช้หลักสุจริตยุติธรรมและ
ปกติ ป ระเพณี มิ ไ ด้ นั้ น น่ า จะเป็ น เพราะในคดี นี้ ข้ อ ตกลงอนุ ญ าโตตุ ล าการมิ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า ให้ คณะ
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้หลักสุจริตและความเป็นธรรม แต่ให้ใช้กฎหมาย จึงมิได้
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 34 วรรคสาม แต่ต้องเป็นไปตามมาตรา
34 วรรคสอง (คือ ต้องใช้หลักกฎหมายปรับกับข้อพิพาท) นอกจากนั้นแม้คู่กรณีพิพาทจะระบุให้ใช้หลัก
สุจริตและความเป็นธรรมตัดสินข้อพิพาทโดยไม่ต้องใช้หลักกฎหมาย แต่หลักดังกล่าวก็จะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนมิได้ และจะเห็นได้ว่าหลักการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อ
ผู้รับใบอนุญาตและความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ขอใช้หรือขอเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย นั้น
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เช่น มาตรา 25 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 บัญญัติให้การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมซึ่งเป็นเรื่ องที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน
การที่มีเรื่องความไม่สุจริตเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่ทุกประเทศแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาที่
สนั บ สนุ น การอนุ ญ าโตตุ ล าการอย่ า งมากก็ ไ ม่ ส ามารถยอมรั บ ได้ และการทุ จ ริ ต ให้ สิ น บน ใช้
พยานหลักฐานเท็จเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนในทุกประเทศ และในกฎหมายระหว่าง
ประเทศก็เป็นเรื่องร้ายแรงดังจะเห็นได้จากมีสนธิสัญญาในเรื่องการต่อต้านการทุจริต กล่าวคือ อนุสัญญา
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against
Corruption, 2003) เพราะนานาประเทศเห็นว่าการทุจริตไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็น
เรื่องของทุกประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และจาเป็นต้องมีความร่วมมือกันในระดับระหว่าง
ประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมการกระทาทุจริต 51
6) กำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำร
โดยหลักแล้วศาลไม่ควรเข้าไปตรวจสอบการทาคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือ ใน
การรับฟังพยานหลักฐาน การปรับหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดี เว้นแต่เห็นว่าเรื่องที่พิพาท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างชัดเจน
ส าหรั บ ศาลยุ ติ ธ รรมนั้ น ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี นั้ น ในเรื่ อ งการตรวจสอบการ
ดาเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรมในบางคดีก็เข้าไปตรวจสอบในการรับฟังพยานหลักฐาน
แต่ในบางคดีศาลก็ไม่เข้าไปตรวจสอบ จึงยังไม่ค่อยมีความสอดคล้องกันในทางปฏิบัตินัก
ส่วนศาลปกครองนั้นในทางปฏิบัติ ศาลมักเข้าไปตรวจสอบการรับฟังพยานหลักฐานของ
อนุ ญ าโตตุ ลาการ เพราะศาลเห็ นว่ าเป็นเรื่องที่กระทบต่ อประโยชน์สาธารณะ และในหลายคดีศาล
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ตรวจสอบเนื้อหาสาระของคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอย่างละเอียดทั้งการรับฟังพยานหลักฐานที่
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการปรับหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงของอนุญาโตตุลาการด้วย
5. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากฎหมายและแนวทางปฏิบั ติ ของศาลในนานาประเทศจะเห็ น ได้ ว่ า ทุ ก
ประเทศพยายามปรั บ ปรุ ง กฎหมายและแนวทางปฏิ บั ติ ข องศาลภายในประเทศของตนให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล โดยอาจปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหากกฎหมายยัง มี ความบกพร่องและท าคาแนะนา
แนวทางปฏิบัติของศาลให้นาไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยมีหลักว่าศาลจะไม่ปฏิเสธการรับรองโดยการเพิกถอน
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่กรณีที่เห็น
ได้ชัดเจนว่ามีการฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยมีการตีความอย่างแคบ
เมื่อพิจารณาทางปฏิบัติของศาลไทย จะเห็นได้ว่า แม้ในทางปฏิบัติของศาลไทยส่วนใหญ่จะ
มีมาตรฐานในระดับสากลในการเพิกถอนหรือปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แต่ใน
บางกรณีข้อกล่าวอ้างบางเรื่องของชาวต่างชาติก็เป็นความจริงและย่อมเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการ
อนุ ญ าโตตุลาการระหว่างประเทศไทยในประเทศไทย โดยเฉพาะการที่ จะดึ งดูด ให้ ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ถูกเลือกให้ดาเนินการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเป็นศูนย์ในภูมิภาคนั้นก็
จาเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควรมีข้อแนะนาหรือหนังสือแนะนาการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ พิ พ ากษาหรือตุ ล าการที่ เกี่ ย วข้องกับ การรับ รองคาชี้ ขาดของอนุ ญ าโตตุ ล าการในเรื่อ งต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
1) คำนิยำมคำว่ำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
ในเรื่องนี้ควรมีคานิยามคาว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้ชัดเจน โดยอาจอยู่ใน
คาแนะนาของศาลที่ใช้สาหรับผู้พิพากษาหรือตุลาการสาหรับการพิพากษาคดี เช่น ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหมายถึงมาตรฐานขั้นพื้นฐานหรือรากฐานของสภาวะความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และในการดาเนินชีวิต
โดยปรกติสุข ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็น อันเกี่ยวด้วยผลประโยชน์ของมหาชนโดยทั่วไป เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของประเทศชาติและสังคม เช่น กฎหมาย การเมือง ศีลธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และ
สังคม
นอกจากนั้นควรให้ คานิยามคาว่ าความสงบเรีย บร้อยและศีล ธรรมอั นดีของประชาชน
ภายในประเทศ และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนระหว่างประเทศ โดยอาจใช้
คาแนะนาของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศเป็นต้นแบบ
2) แบ่งแยกคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
อาจมีการแบ่งแยกระหว่างคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ ออกจากคาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติของบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ก็มี
การแบ่งแยกเช่นนี้ โดยกาหนดให้คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายในประเทศอาจถูกคัดค้านโดยการเพิก
ถอนหรื อ ปฏิ เ สธการบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ ห ากการบั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของ
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อนุญาโตตุลาการนั้นจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ซึ่งเป็นระดับภายในประเทศ) และคาชี้
ขาดของอนุ ญ าโตตุ ล าการระหว่ า งประเทศอาจถูก เพิ กถอนหรื อปฏิ เสธการบั ง คับ ตามคาชี้ ขาดของ
อนุ ญ าโตตุ ลาการได้หากการรับรองหรือบั งคับตามเป็นการขัด ต่อความสงบเรีย บร้อยของประชาชน
ระหว่างประเทศ
ส่วนคานิยามว่าเรื่องใดเป็นเรื่องระหว่างประเทศนั้ นก็เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมาย
ต้นแบบ ฯ มาตรา 1 วรรคสาม ที่กล่าวถึงขอบเขตของการใช้บังคับของกฎหมายดังกล่าว ที่ระบุว่า:
การอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น เรื่ อ งระหว่ า งประเทศหาก ( a) ในขณะที่ ท าสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการคู่กรณีในสัญญาอนุญาโตตุลาการมีสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศที่แตกต่างกัน หรือ
(b) สถานที่ ใดสถานที่ หนึ่งของสถานที่ เหล่ านี้ตั้ง อยู่นอกประเทศที่คู่กรณีมี สถานที่ประกอบธุรกิจ ( i)
สถานที่ในการอนุญาโตตุลาการที่กาหนดในประเทศหนึ่ง หรือตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ (ii) สถานที่
ใดๆ ที่ต้องมีการชาระหนี้ในประเทศนั้นหรือสถานที่ซึ่งข้อพิพาทมีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดที่สุด หรือ (c)
คู่กรณีได้ตกลงกันอย่างชัดแจ้งว่าข้อพิพาทในสัญญาอนุญาโตตุลาการเกี่ยวข้องกับประเทศมากกว่าหนึ่ง
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3) แบ่งแยกคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรทำงด้ำนเนื้อหำและวิธีกำรระงับข้อพิพำท
สาหรับทางด้านที่เกี่ยวกับสภาพของคาชี้ขาดนั้ นอาจแบ่งอีกอย่างหนึ่งได้เป็นความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนทางด้านสารบัญญัติและด้านวิธีสบัญญัติ และในบางประเทศก็มีการแบ่งเช่นนี้
เช่น ฝรั่งเศส
สาหรับความสงบเรียบร้อยของประชาชนทางด้านสารบัญญัตินั้น ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของข้อพิพาท ที่เป็นเรื่องที่ไม่อาจทาการอนุญาโตตุลาการได้ เช่น ข้อพิพาทที่เป็นเรื่องสถานะ
บุคคล เรื่องที่กระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศหรือมีการกระทาบางอย่าง เช่น ไม่สุจริต รับสินบน การฝ่า
ฝืนหลักการที่สาคัญในกฎหมายของนานาประเทศ เช่น หลักสุจริต หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา การห้าม
คิดค่าเสียหายในทางลงโทษหรือให้ดอกเบี้ยสูง และเรื่องที่เกี่ยวกับความคุ้มกันของรัฐ
ส่ ว นความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชนทางด้ า นวิ ธี ส บั ญ ญั ติ นั้ น ค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการสามารถคัดค้านด้วยเหตุฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชนหากฝ่าฝืนหลั กวิ ธี
พิจารณาขั้นพื้นฐานและเป็นรากฐาน เช่น หลักเรื่องสิทธิของคู่กรณี ในการเข้าร่วมการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ หลักที่คู่กรณีพิพาทต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน หลักความรับผิดชอบร่วมกัน
ภายในคณะอนุญาโตตุลาการ และการฉ้อฉล การใช้เอกสารเท็จ ในการพิจารณา
4) ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนในกำรเพิกถอนคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรและ
ในกำรปฏิเสธกำรบังคับตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร
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ในส่ ว นนี้ ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแบ่ ง แยกระหว่ า งการเพิ ก ถอนค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการกับการปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการว่าต้องใช้มาตรฐานต่างกัน
แต่ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือ การรับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น ก็คือ การปฏิเสธการ
เพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือการยอมบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ในขณะที่
การไม่รับรองคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ก็คือ การเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือการ
ปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในการรับรองคาชี้ขาด
หรือการปฏิเสธการรับรองคาชี้ขาด กล่าวคือ หากเป็นคาชี้ขาดที่ทาขึ้นในประเทศและมีลักษณะเป็นการ
ภายในประเทศแล้วก็อาจอยู่ภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยของภายในประเทศได้ แต่ถ้าเป็นคาชี้ขาดที่ทา
ขึ้นในต่างประเทศการปฏิเสธไม่บังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นก็ต้องใช้ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนในระดับระหว่างประเทศ หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
ถึ ง แม้ จ ะท าการชี้ ข าดภายในประเทศไทย การจะเพิ ก ถอนหรื อ ปฏิ เ สธการบั ง คับ ตามค าชี้ ขาดของ
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวก็ต้องใช้มาตรฐานความเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในระดับ
ระหว่างประเทศ
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ จ ะมี ก ารแบ่ ง แยกตามหลั ก เรื่ อ งความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน
ภายในประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนระหว่างประเทศก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็อาจ
ตีความคาว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนทั้งสองประเภทแบบแคบ เพื่อสนับสนุนการอนุญาโตตุลา
การ เช่นเดียวกับทางปฏิบัติของหลายประเทศเช่น เยอรมัน
5) ศำลต้องไม่ตรวจสอบเนื้อหำสำระของคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร
ในการตรวจสอบของศาลทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองนั้นควรวางหลักว่า ศาลจะไม่เข้า
ไปตรวจสอบในเนื้อหาสาระของคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เช่น การรับฟังข้อเท็จจริงของอนุญาโตตุลา
การถูกต้องหรือไม่ การปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงนั้นอนุญาโตตุลาการปรับถูกต้องหรือไม่ เพราะ
ต้องถือว่าอนุญาโตตุลาการมีดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานตามที่คู่กรณีตกลงกันและคาชี้ขาดนั้นมี
ผลเป็นที่สุดและผูกพันคู่กรณี เว้นแต่ เป็นเรื่องที่ร้ายแรงว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น
เห็นได้ชัดเจนจากสิ่งที่ปรากฏในคาชี้ขาด เช่น อนุญาโตตุลาการไม่ยอมใช้หลักกฎหมายปรับกับข้อพิพาท
โดยที่ตนไม่มีอานาจ เนื่องจากคู่กรณีมิได้ตกลงกันให้ใช้หลักอื่นนอกจากหลักกฎหมายปรับกับข้อพิพาทในคดี
6) บทบำทของศำลในกำรสนับสนุนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ศาลอาจมีบทบาทอย่างสาคัญในการช่วยส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะในการ
สนับสนุน เพราะศาลเป็นองค์กรที่รับรองและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และเป็นผู้พิจารณา
ว่าจะยอมรับหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ลูกหนี้ตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอ้างเพื่อ
ขอให้เพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรืออ้างเพื่อขอให้ศาลปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ หรือไม่
ในการสนั บ สนุ น การอนุ ญ าโตตุ ล าการนั้ น ศาลอาจด าเนิ น การโดยทาหนั ง สื อแนะนาผู้
พิ พ ากษา ตุ ล าการ ว่ า ควรปฏิบั ติตนหรือทาหน้าที่อย่ างไรในการจะใช้หลักความสงบเรีย บร้อยของ
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ประชาชน ตั้งแต่ความหมายของคาว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประเภทของความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และการตรวจสอบคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งเรื่ องอื่น ๆ ที่จาเป็น ซึ่งมีการทา
ในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
ในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อดึงดูดการอนุญาโตตุลาการทาง
พาณิ ช ย์ ร ะหว่ า งประเทศ และเมื อ งต่ า ง ๆ ได้ พ ยายามท าให้ เ ป็ น เมื อ งที่ น่ า สนใจส าหรั บ ธุ ร กิ จ การ
อนุญาโตตุลาการรวมทั้งเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการ เช่น นิวยอร์ก และ
แม้ ก ระทั่ ง ผู้ พิ พ ากษา Jonathan Lippman ซึ่ ง เป็ น ประธานศาลของรั ฐ นิ ว ยอร์ ก ก็ แ สดงความเห็ น
สนับสนุนให้มีการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ในนิวยอร์ก และกล่าวว่าศาลของรัฐนิวยอร์กเองให้
การสนับสนุนและอานวยความสะดวกต่อการอนุญาโตตุลาการที่อยู่ภายในเขตอานาจ เนื่องจากเป็นการ
ระงับข้อพิพาทที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นธรรมและเหมาะสม53 และในรัฐอื่น ๆ เช่น ไมอามี
ก็ได้มีความพยายามที่จะสนับสนุนให้มีการอนุญาโตตุลาการให้มากขึ้น โดยประสงค์ที่จะให้เป็นสถานที่
ระงับข้อพิพาทระหว่างระหว่าง ธุรกิจของ คาริบเบียน อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ 54นอกจากนั้นได้มี
การพิมพ์เผยแพร่เอกสารต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้พิพากษาซึ่งจะตัดสินคดีหรือเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือในการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ เช่ น หนั ง สื อ ชื่ อ International Commercial Arbitration: A Guide for U.S.
Judges พิมพ์โดย The Federal Judicial Center ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาและการวิจัยของศาล
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6. สรุป
การเพิ่มขึ้นของการค้า และการลงทุนในประเทศใด ๆ นั้นเป็นสิ่งทีดีเพราะนามาซึ่งฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น แต่ก็มักทาให้เกิดข้อพิพาทตามมาด้วยระหว่างผู้ประกอบกิจการเหล่านั้น
จึงจาเป็นต้องมีการระงับข้อพิพาทที่ดีและเป็นที่พอใจของคู่กรณีพิพาท
สาหรับวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจในนานาประเทศนิยมระงับข้อ
พิพาทที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์หรือธุรกิจระหว่างประเทศ คือ การอนุญาโตตุลาการ หากคู่กรณีฝ่ายใด
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หรื อ แม้ ก ระทั่ ง รั ฐ ไม่ ย อมใช้ ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการเพื่ อ ระงั บ ข้อ พิ พ าทที่ เกิ ด ขึ้น หรื อ ไม่ ส นั บ สนุ น การ
อนุญาโตตุลาการ คู่กรณีฝ่ายต่างชาติโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศโลกตะวันตกมักไม่ประสงค์จะทาการค้า
หรือการลงทุนด้วย และด้วยเหตุดังกล่าวการอนุญาโตตุลาการจึงมีส่วนในการช่วยและสนับสนุนการค้า
และการลงทุนที่เป็นส่วนสาคัญในเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ได้
อย่างไรก็ตามการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศนั้นมักดาเนินการโดยสถาบัน
ต่าง ๆ ในประเทศซีกโลกตะวันตกหรือประเทศในเอเชียที่มีชื่อเสียงว่ามีการอนุญาโตตุลาการและสถาบัน
อนุญาโตตุลาการที่ทันสมัย เช่น ในประเทศสิงค์โปร์ ประเทศต่าง ๆ ซึ่งทาให้คู่กรณีจากประเทศที่กาลัง
พัฒนาหรือพัฒนาน้อยกว่าต้องถูกบังคับให้ดาเนินการอนุญาโตตุลาการนอกประเทศของตน และประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยก็มักถูกบังคับเช่นนั้นจากคู่กรณีฝ่ายต่างประเทศ
การดาเนินการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศภายในประเทศจึงเป็น สิ่งที่
ปรารถนาของประเทศที่กาลังพัฒนาหรือพัฒนาน้อยกว่าและแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วและมีสถาบัน
อนุญาโตตุลาการที่เป็นที่ยอมรับกันในนานาประเทศก็ยังต้องการดึงดูดและชักชวนบุคคลต่าง ๆ ให้ไปทา
การอนุญาโตตุลาการในประเทศของตนเพราะสามารถทาให้มีการใช้จ่ายในประเทศของตนมากขึ้นด้วย
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน การที่ประเทศไทยมีความเติบโตที่เพิ่มขึ้นในการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นจึงจาเป็นที่ต้องการให้มีการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศที่
ดาเนินการภายในประเทศมีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่ง การที่จะทาให้เกิด
ดังกล่าวได้ ก็คือการปฏิรูปกฎหมายภายในว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ยังมีความบกพร่องและ
กระตุ้นให้ศาลภายในสนับสนุนกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะเมื่อศาลต้องพิจารณาพิพากษาคดี
ที่เกี่ยวกับการเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือที่มีลักษณะเป็นระหว่างประเทศ ที่มีการอ้างหลักความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ศาลจึงควรตีความหลักดังกล่าวอย่างแคบ โดยใช้หลัก นี้ในระดับระหว่างประเทศ เหมือน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะแม้ในบางกรณีจะทาให้ฝ่ายไทยแพ้คดีต้องสูญเสียเงินไปจานวนมาก แต่ก็อาจ
ได้กลับคืนมาในรูปการค้าและการลงทุน ที่ยังคงมีต่อไป และอาจเป็นจานวนมากกว่าที่สู ญเสียไปก็ได้ แต่
ถ้าไม่มีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายและทัศนคติของศาลในการอนุญาโตตุลาการก็จะทาให้ยัง
ไม่สามารถดึงดูดให้มีการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในประเทศไทย ตลอดจนอาจมีผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุนในประเทศ ที่ย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม
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