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องคป์ระกอบและธรรมชาตขิองกฎหมาย
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ตวับทกฎหมาย

ความต้องการของ
สงัคม

ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย
ผู้ ต้องปฏิบตัิตาม

กฎหมาย

ปัจจยั
ภายใน

ปัจจยั
ภายนอก

Dynamic
Dynamic Dynamic



วตัถุประสงคข์องการพฒันากฎหมาย
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ตวับทกฎหมายผู้บงัคบัใช้กฎหมาย

ผู้ ต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมาย

ความต้องการของ
สงัคม

ยุทธศาสตร์ชาติ

กระบวนการตรา
กฎหมาย
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• ล้าสมยั (ไม่สอดคล้องกบัความต้องการ/ความเปลี่ยนแปลงของสงัคม)

• กลไกตามกฎหมายไมเ่หมาะสม

I.

ความจ าเป็นต้องพฒันาตวับทกฎหมาย



ล้าสมัย

• ไมมี่การ review ให้สอดคล้อง
กบัความต้องการ/ความ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม

• ไมมี่การรับฟัง Stakeholders 
และไมมี่การน าความคิดเหน็ของ 
Stakeholders มาประกอบการ
พิจารณาอยา่งจริงจงัในทกุ
ขัน้ตอนของการตรากฎหมาย
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• ลอกแบบกฎหมายเก่า
• ไมมี่การคิดวิเคราะห์ผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้จากร่างกฎหมาย 
(Regulatory Impact 
Assessment: RIA) ตาม
กระบวนการ
ตรากฎหมายท่ีดี (Good 
Regulatory Practice: GRP)

• ไมมี่การรับฟัง Stakeholders 
และไมมี่การน าความคิดเหน็ของ 
Stakeholders มาประกอบการ
พิจารณาอยา่งจริงจงัในทกุ
ขัน้ตอนของการตรากฎหมาย

กฎหมายเก่า

กฎหมายใหม่



กลไกตามกฎหมายไม่เหมาะสม
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• การใช้ระบบคณะกรรมการในเกือบทกุกรณี

• การใช้ระบบควบคมุผา่นการอนมุตัิ/อนญุาต/ขึน้ทะเบียน 
มากกวา่ระบบก ากบั (การแจ้ง) และระบบสง่เสริม

• การไมก่ าหนดกระบวนการท างาน และระยะเวลาอยา่งชดัเจน

• การเพิ่มอ านาจให้หน่วยงานและการให้เจ้าหน้าท่ีมีดลุพินิจอยา่ง
กว้างขวาง

• การใช้โทษอาญาโดยไม่เหมาะสม



ตวัอย่าง
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พระราชบญัญตัิวา่ด้วยความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534

มาตรา 4 ผู้ ใดออกเช็คเพื่อช าระหนีท่ี้มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลกัษณะหรือ
มีการกระท าอย่างใดอย่างหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เจตนาท่ีจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนัน้

(2) ในขณะท่ีออกเช็คนัน้ไม่มีเงินอยู่ในบญัชีอนัจะพงึให้ใช้เงินได้

(3) ให้ใช้เงินมีจ านวนสงูกวา่จ านวนเงินท่ีมีอยู่ในบญัชีอนัจะพงึให้ใช้เงินได้ในขณะท่ีออกเช็คนัน้

(4) ถอนเงินทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นออกจากบญัชีอนัจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจ านวนเงินเหลือ
ไม่เพียงพอท่ีจะใช้เงินตามเช็คนัน้ได้

(5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนัน้โดยเจตนาทจุริต

เม่ือได้มีการย่ืนเช็คเพ่ือให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนัน้ 
ผู้ ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือทัง้ปรับ
ทัง้จ า
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TRIPS

• Article 61

Members shall provide for criminal procedures and penalties to be 
applied at least in cases of willful trademark counterfeiting or copyright 
piracy on a commercial scale. Remedies available shall include 
imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, 
consistently with the level of penalties applied for crimes of a 
corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also 
include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and 
of any materials and implements the predominant use of which has been 
in the commission of the offence. Members may provide for criminal 
procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of 
intellectual property rights, in particular where they are committed 
willfully and on a commercial scale.
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พระราชบญัญตัิเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 108  บคุคลใดปลอมเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง 
หรือเคร่ืองหมายร่วมของบคุคลอ่ืนท่ีได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจกัรต้องระวางโทษจ าคกุ
ไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

มาตรา 109  บคุคลใดเลียนเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง 
หรือเคร่ืองหมายร่วมของบคุคลอ่ืนท่ีได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจกัรเพ่ือให้ประชาชน
หลงเช่ือวา่เป็นเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วม
ของบคุคลอ่ืนนัน้ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ
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*No requirement on “a commercial scale”* 



Creative Economy
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Patent

Innovation

New things Reverse engineering & 

Development
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Be Hurdles 
for Ease of Doing Business & 

enhancement of Competitiveness

13

Outdated 
Regulations
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1st Pillars: Institutions 84/138

Rank

1.03 Diversion of public funds 88

1.04 Public trust in politicians 111

1.05 Irregular payments and bribes 80

1.08 Wastefulness of government spending 108

1.09 Burden of government regulation 61

1.12 Transparency of government policy making 87

1.16 Reliability of police service 61

1.17 Ethical behavior of firms 92
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ความจ าเป็นต้องพฒันาผู้บงัคับใช้กฎหมาย
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• ไม่ทราบตวับทกฎหมาย

• ไม่เข้าใจตวับทกฎหมาย

• ไม่เข้าใจเจตนารมณ์หรือวตัถปุระสงค์
ของกฎหมาย*

• ละเลยตอ่หน้าท่ี

• เจตนาทจุริต

• อตัราก าลงั/งบประมาณ/อปุกรณ์ ไม่เพียงพอ

ปัจจยั
ภายใน

ปัจจยั
ภายนอก



*ศาลสั่งปรับคนเกบ็ขยะกว่า 2 แสนบาท หลังขายซีดีหนังริมฟุตบาท 
รับสารภาพลดโทษให้เหลือปรับ 133,400 บาท ...

• ท่ีศาลอาญา วนัท่ี 16 ส.ค. ศาลอาญามีค าพพิากษาในคดีท่ี พนกังานอยัการเป็นโจทก์ฟ้อง นายสรัุตน์ มณีนพรัตนสดุา เป็น
จ าเลย ฐานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปล่ียน หรือจ าน าภาพยนตร์ จ าพวกแผ่นวีซีดีภาพยนตร์ จ าเลยให้การรับสารภาพชัน้
สอบสวน แต่ให้การปฏิเสธในชัน้ศาล คดีมีอตัราโทษปรับตัง้แต่ 2 แสน ถึง 1 ล้านบาท 

โจทก์ฟ้องและน าสืบว่า เม่ือวนัท่ี 16 ธ.ค. 2551 จ าเลยประกอบอาชีพจ าหน่ายภาพยนตร์ อนัเป็นวสัดท่ีุมีการบนัทกึภาพและ
เสียงซึง่สามารถน ามาฉายให้เห็นเป็นภาพท่ีเคล่ือนไหวได้อย่างต่อเน่ือง ด้วยการเปิดจ าหน่ายเป็นแผงลอยไม่มีเลขท่ี ตัง้อยู่ริม
บาทวิถี ในตลาดนดัใกล้ส่ีแยกกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และได้รับเงินตามราคาแผ่นวีซีดีภาพยนตร์ท่ีได้
จ าหน่ายในราคาแผ่นละ 20 บาท โดยมิได้รับใบอนญุาต เหตเุกิดท่ีแขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบญัญตัิภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551

จ าเลยปฏิเสธว่า จ าเลยเป็นลกูจ้างชัว่คราว ต าแหน่งพนกังานเก็บขยะ ประจ าเขตสะพานสงู กองรักษาความสะอาด
กรุงเทพมหานคร เก็บขยะระหว่างเวลา 04.00 น.ถึง 10.00 น. เม่ือเก็บขยะแล้วจะแยกขยะท่ีพอขายได้ ไปขายท่ีแผงแบกะดิน 
ตลาดหน้าหมู่บ้านนกักีฬา โดยขายปะปนกบัหม้อหงุข้าว และรองเท้าเก่า ต่อมาถกูต ารวจ สน.หวัหมาก จบั โดยยอมรับว่าขาย
จริง แต่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ และน าพนกังานขบัรถขยะ กบัหวัหน้างาน มาให้การท านองเดียวกนั 

ศาลพพิากษาว่า จ าเลยกระท าผิดตามฟ้อง ให้ปรับ 200,100 บาท แต่จ าเลยเคยให้การรับสารภาพชัน้สอบสวน คงลดโทษให้
เหลือปรับ 133,400 บาท ถ้าไม่จ่ายค่าปรับให้กกัขงัแทนค่าปรับ จ าเลยฟังค าพพิากษาแล้ว ขอย่ืนประกนัตัว ในวงเงิน 100,00
บาท ก่อนย่ืนอทุธรณ์ค าพิพากษาต่อ

17http://oknews.exteen.com/20100816/entry-82



พระราชบัญญัตภิาพยนตร์และวีดทิศัน์ พ.ศ. 2551

มาตรา 54  ห้ามผู้ใดประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายวีดิทศัน์โดยท า
เป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแตไ่ด้รับใบอนญุาตจากนายทะเบียน

ใบอนญุาตนัน้ ให้ออกส าหรับสถานท่ีให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายวีดิทศัน์แตล่ะแห่ง

การขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 82  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 53 วรรคหนึง่ มาตรา 54 วรรคหนึง่ หรือประกอบกิจการ
ดงักลา่วในระหวา่งถกูพกัใช้หรือถกูเพิกถอนใบอนญุาต ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่หนึง่แสนบาท 
ถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึง่หม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ีฝ่าฝืนอยู่
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ธุรกิจ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542)

น. การงานประจ าเก่ียวกบัอาชีพค้าขาย หรือกิจการอย่างอ่ืนที่ส าคญัและท่ีไมใ่ช่ราชการ



ความจ าเป็นต้องพฒันาผู้ปฏิบตัิการตามกฎหมาย
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• ขาดจิตส านกึในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสงัคม

• ไม่รู้กฎหมาย และไม่สามารถเข้าถึงข้อมลูกฎหมาย

• ไม่เข้าใจตวับทกฎหมาย

• ไม่สะดวกในการปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
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II.

การพฒันาตวับทกฎหมาย



II
การพฒันาตวับทกฎหมาย
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ตวับทกฎหมาย

ความต้องการของ
สงัคม

ปัจจยั
ภายใน

ปัจจยั
ภายนอก

Dynamic

Dynamic Dynamic



ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการพฒันาตวับทกฎหมาย
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ก่อนเปล่ียนแปลง
การปกครอง

หลงัเปลี่ยนแปลง
การปกครอง

พระมหากษัตริย์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2475-2533 2534-2552 2553-ปัจจบุนั

ศาล

รัฐสภา

นกัวิชาการ/
ผู้ประกอบวิชาชีพ

คณะกรรมการ
พฒันากฎหมาย

คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายองค์กรพฒันาเอกชน

องค์กร
ภาคประชาชน

รัฐบาล



การก าหนดประเด็นการพฒันากฎหมาย

23

Problem defined Possible solutions Suitable solution

Hearings

Legal Policy

Legal Research

regulatory and 
non-regulatory

In Thai context

Administrative Policy

Hearings

Legal 
text

Problem



Needs for Legal Research :Transnational Legal Problems
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ประเทศ ก. ประเทศ ข. ประเทศ ค.

ปญัหา A ปญัหา A ปญัหา A

ปญัหา B ปญัหา D ปญัหา F

ปญัหา C ปญัหา E ปญัหา C

Social reality ก. Social reality ข. Social reality ค.



กฎหมายประเทศ ก.

กฎหมายประเทศ ข.กฎหมายประเทศ ค.
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Transnational Legal 
Science

National Law

National Law

National Law

National & Transnational Legal Science



การพฒันาตวับทกฎหมายไทยที่ผ่านมา 

1. ไมมี่เป้าหมายการพฒันากฎหมายที่ชดัเจน - ขาดการมองในภาพรวม

2. งานวิจัยทางกฎหมายส่วนใหญ่เป็นการน าตัวบทกฎหมายไทยกับกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั (Existing Laws) มาเปรียบเทียบกนั โดยขาด
การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้าง (เช่น รูปแบบของรัฐ รูปแบบการปกครอง) 
รวมทัง้ความเป็นมาและพัฒนาการของกฎหมายต่างประเทศ (Historical 
Approach) ในแต่ละเร่ือง และขาดการศึกษาความเช่ือมโยงกับมิติทางสังคม
อ่ืน ๆ 

3. ขาดการวิเคราะห์ (Analysis) ความเหมาะสมในการน าทฤษฎีหรือหลัก
กฎหมายตา่งประเทศ เข้ามาใช้ในบริบทของสังคมไทย

4. ไม่ค านึงถึงพันธกรณีท่ีประเทศไทยท าไว้กับต่างประเทศ/องค์การระหว่าง
ประเทศ*
*ผลการศกึษาวิจยัจ านวนมากจึงขาดความสมบรูณ์และไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง*
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การพฒันาผู้บงัคบัใช้กฎหมาย
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การพัฒนากระบวนการร่างกฎหมายในฝ่ายบริหารStakeholders
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คณะกรรมการ
พฒันากฎหมาย

รมต.

Issue Paper

1st Public 
Comments

Discussion
Paper

2nd Public
Comments

Report

1

3

4

5

6

7

ข้อเสนอการพัฒนากระบวนการร่างกฎหมายในฝ่ายบริหาร

กรอ.

2

ครม.

ด าเนินการตาม พรฎ. ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ
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มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ า เป็น 
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่ เป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ
ในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึง
ก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
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มาตรา 258
ค. ด้านกฎหมาย
(1) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับ
หลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการ
โดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การท างานเกิดความ
คล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจ าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้ เป็นผู้มี
ความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักกฎหมาย

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึ งข้อมูลกฎหมายได้สะดวก 
และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย

(4) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย 



ข้อเสนอ 1

• ก าหนดเป้าหมายการพฒันาคณุภาพของกฎหมาย 

“Better regulations for better lives”

• การร่างกฎหมายใหม่ ให้ด าเนินการตามมาตรา 77 ของร่างรัฐธรรมนูญ
อยา่งเคร่งครัด

• ส าหรับกฎหมายท่ีมีอยู่แล้ว ให้ รมต . จัดให้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย กฎ ระเบียบในความรับผิดชอบตาม พรฎ
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
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ข้อเสนอ 2

• ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย โดย
อย่างน้อย rank ของประเทศไทยในหวัข้อ 1.09 Burden of 
government regulation ของ WEF Global 
Competitiveness Index ในปี 2017-2018 ต้องต ่ากว่า
ล าดบั 50
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