
บทท่ี ๗ 

 ปรับกฎ (กฎ ระเบียบ ข1อกฎหมาย) เปล่ียนบริบท ต1อนรับดิจิทัลไทยแลนด? 

 ภารกิจและหน-าที่ความรับผิดชอบหลกัของกรมบงัคับคดีเป>นการดำเนินการในการยึด อายัด และ

จำหนCายทรัพยEสิน การจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจCายเงิน ตามคำสั่งศาล การบังคับคดีล-มละลาย คดีฟKLนฟูกิจการ

ของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล รับวางทรัพยEของลูกหนี้หรือผู-มีสิทธิวางทรัพยE โดยขั้นตอน กระบวนการการทำงาน

ข-างต-นล-วนแล-วแตCมีตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับเป>นหลักอ-างอิงในการทำงาน ใช-ระยะเวลาในการ

ดำเนินการด-านข-อมูล เอกสารและข้ันตอนในการบังคับคดีทำให-อาจเกิดความยุCงยากในการทำนิติกรรมแกCผู-รับบริการ 

ประกอบกับจำนวนคดีที่เข-ามาในความรับผิดชอบของกรมบังคับคดีอยCางตCอเน่ืองกCอให-เกิดความลCาช-าในการ

บังคับคดี ปTญหาเหลCานี้กรมบังคับคดีได-รับเสียงสะท-อนมาจากทั้งผู-ปฏิบัติงานถึงความยุCงยาก ซับซ-อนในการ

ทำงานและจากผู-รับบริการถึงความลCาช-าในการบริการ ทำให-กรมบังคับคดีจำเป>นต-องปรับปรุงกระบวนการ

ทำงาน กฎ ระเบียบ ข-อกฎหมายเพื่อแก-ไขปTญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการหนึ่งที่กรมบังคับคดีนำมาใช-ในการ

ปรับปรุงกระบวนการทำงานคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและ

สามารถดำเนินการได-อยCางประสบผลสำเร็จ ทั้งในการดำเนินงานด-านของภารกิจหลักขององคEกรในการบังคับ

คดี และการบริการโดยสามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและความพึงพอใจให-กับประชาชน ผู-รับบริการและผู-

มีสCวนได-เสีย อยCางไรตามการดำเนินการในยุคดิจิทัลที่เน-นความรวดเร็ว ความเชื่อมโยงประสานความรCวมมือ

และการเข-าถึงได-งCายของประชาชนและผู-รับบริการ ดังนั้น กระบวนการทำงานบางอยCางมีความจำเป>นต-อง

ปรับกฎ ระเบียบเพื่อให-สอดรับกันด-วย โดยในสCวนของการปรับบริบทองคEกรและกฎระเบยีบเพื่อรองรับการไปสูC

ดิจิทัลไทยแลนดEน้ีเป>นวิธีการหน่ึงในการสร-างระบบนิเวศเพื่อการสร-างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธEที่

เป>นประเด็นและแนวทางหนึ่งในสี่ประเด็นและแนวทางของแผนปฏิบัติการด-านการสร-างและพัฒนากำลังคน

เพื่อการไปสูCดิจิทัลไทยแลนดEของสำนักงาน ก.พ. 1  

  ในภารกิจของกรมบังคับคดีซึ่งดำเนินการภายใต-กฎหมายหลัก ๒ ฉบับ คือ ประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพCง ในสCวนที่เกี่ยวข-องกับการบังคับคดีแพCง และพระราชบัญญัติล-มละลาย ในสCวนของ 

การพิทักษEทรัพยE การฟKLนฟูกิจการของลูกหน้ี  และกฎหมายอื่น เชCน ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

                                                             
1 แผนปฏิบัติการด-านการสร-างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธEเพื่อการไปสูCดิจิทัลไทยแลนดE ซ่ึงประกอบด-วย ๔ ประเด็น

และแนวทาง ได-แกC ประเด็นและแนวทางท่ี ๑ การพัฒนาผู-บริหารระดับสูงให-เป>นผู-นำเพื่อขับเคล่ือนดิจิทัลไทยแลนดE ประเด็น

และแนวทางที่ ๒   การสร-างเสริมกำลังคนศักยภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนสูCดิจิทัลไทยแลนดE  ) Change agents ( ประเด็นและ

แนวทางท่ี ๓ การสรรหาและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะแบบใหมCเพื่อรองรับการทำงานในบริบทการเป>นดิจิทัลไทยแลนดE  และ 

ประเด็นและแนวทางที ่  ๔ การสร -างระบบนิเวศเพื ่อการสร-างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเช ิงกลย ุทธEอย Cางยั ่งยืน  

รายละเอียดที่ https://www.ocsc.go.th/digital_hr 

 



ประมวลกฎหมายแพCงและพาณิชยE กฎกระทรวง ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติภายในของกรมซึ่งใช-

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการดำเนินการที่ผCานมา กรมบังคับคดีได-มีสCวนผลักดันการปรับเปลี่ยนกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ คือ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพCง (ฉบับที่ ๓๐) ปz พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติล-มละลาย (ฉบับที่ 

๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวง ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติภายในของกรม 

๑ . บทเรียนจากการสัมภาษณ?และเรียนรู1กรมบังคับคดี  

  ๑.๑ ปNจจัยผลักดันให1เกิดการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

  ด-วยภารกิจของกรมเป>นงานด-านกฎหมาย ข-อมูลเกี่ยวกับคดี ซึ่งมีเนื้อหาสาระและมีขั้นตอน 

การดำเนินงานที่กำหนดตามกฎหมายเป>นจำนวนมาก ทั้งการบังคับคดีแพCง การบังคับคดีล-มละลาย การฟKLนฟู

กิจการของลูกหน้ี การชำระบัญชีและการวางทรัพยE ประกอบกับมีการปลCอยสินเช่ือมากย่ิงข้ึนทั้งการกู-ยืม และ

การออกบัตรเครดิต สCงผลให-มีคดีแพCงเพิ่มสูงขึ้น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปTจจุบันสCงผลให-มีคดี

ล-มละลายเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งปริมาณคดีที่เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งสวนทางกับจำนวนอัตรากำลังของกรมบังคับคดีที่มีแนวโน-ม

ลดลง สCงผลโดยตรงตCอประสิทธิภาพในการบังคับคดีแพCงและบังคับคดีล-มละลาย ความลCาช-าในการทำงาน 

การให-บริการเชิงรับอันเน่ืองมาจากมีปริมาณคดีที่อยูCในความรับผิดชอบจำนวนมาก อีกทั้งกระบวนการจัดการ 

สืบค-นเอกสาร ข-อมูลมีความยุCงยาก ลCาช-าเน่ืองจากขาดระบบฐานข-อมูลเช่ือมโยงทั้งภายในและกับหนCวยงานอื่น ๆ 

และจากเสียงสะท-อนเชิงลบถึงความลCาช-า ความยากในการเข-าถึงข-อมูล และขั้นตอนการดำเนินการที่ซับซ-อนจาก

ผู-รับบริการ ปTญหาเหลCาน้ีจึงเป>นปTจจัยผลักดันให-เกิดการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

 ๑.๒ กระบวนการในการปรับแก1กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

   แนวคิดในการปรับปรุง แก-ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบตCาง ๆ  สCวนสำคัญมาจากปTญหาในการทำงาน

ที่กลCาวถึงในข-อ ๑.๑ ประกอบกับการทีท่Cานอธิบดีและผู-บริหารซึ่งมีวิสัยทัศนEไกลและประสบการณEมากได- 

มาเลCาสูCกันฟTงถึงสถานการณEการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ทั้งเรื่องไกลตัวที่ควรรู-และเรื่องที่เกี่ยวข-องกับงานของ

กรมบังคับคดี โดยผู-บริหารกลCาวถึงสถานการณEข-างนอกแล-วย-อนกลับมามองงานกรมบังคับคดีในปTจจุบันวCา 

สCวนงานไหน กระบวนการไหนควรต-องมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน อยCางไรก็ตาม ด-วยความเป>นกฎหมาย 

กฎ ระเบียบและมีระยะเวลาการบังคับใช-มาเป>นเวลานาน ทำให-การปรับปรุงข-อกฎหมายมีความยุCงยาก 

ทั้งการศึกษาและรวบรวมความจำเป>น ข้ันตอนการดำเนินการ โดยต-องมกีารจัดต้ังคณะทำงานที่ประกอบด-วย

ผู-ปฏิบัติงานจากหลายสCวนงานที่มีความเกี่ยวข-องซึ่งเป>นการดำเนินการภายในจนสามารถตกผนึกแนวคิดและ

ประเด็นให-ได-ข-อสรุปการดำเนินการ จากน้ันจึงมีการหารือประเด็นกับผู-ที่เกี่ยวข-องภายนอกเพื่อรวบรวมข-อมูล 

และนำมาประชุมกันในกรมบังคับคดีอีกครั้งเพื่อรCวมกันจัดทำรCาง การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบนั้น ๆ  

ทั้งน้ี ข้ันตอนสำคัญคือ การรับฟTงความคิดเห็นรCาง กฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยการเชิญภาคสCวนตCาง ๆ ทั้งภาค

ราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข-ามารCวมให-ความคิดเห็น ซึ่งหากเป>นการปรับปรุงกฎ ระเบียบภายใน

กรมบังคับคดีเมื่อดำเนินกระบวนการดังกลCาวข-างต-นครบถ-วนแล-วอธิบดีจะลงนาม และประกาศให-ทราบทั่วกัน

อยCางทั่วถึงเพื่อการดำเนินการอยCางครอบคลุมในกรมบังคับคดี แตCหากเป>นเรื่องที่ต-องแก-ไขกฎหมาย กฎ 



ระเบียบที่บังคับใช-ในวงกว-างแล-วจะดำเนินการเสนอรCางไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณา หากรัฐมนตรี

เห็นชอบก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการก็จะสCงตCอไปที ่สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และสCงตCอไปที่สภานิติบัญญัติแหCงชาติ (สนช.) พิจารณา และเสนอข้ึนเพื่อให-

ลงพระปรมาภิไธย กCอนประกาศใช-เป>นกฎหมายตCอไป จะเห็นได-วCา ขั้นตอน กระบวนการปรับปรุงกฎหมาย 

กฎ ระเบียบมีจำนวนมากและต-องใช-ระยะเวลาในการดำเนินการ แตCด-วยการผลักดันอยCางจริงจังของผู-บริหาร

และความต้ังใจจริงของผู-ปฏิบัติงานที่คำนึงถึงประโยชนEของประชาชนและผู-รับบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ที่จะมาพัฒนางานให-มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานกCอให-เกิดสมดุลคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร  

จึงเป>นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให-การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบประสบความสำเร็จตามเป�าหมายที่

กำหนด   

   และในชCวงระยะเวลา ๔ ปz กรมบังคับคดีได-ดำเนินการปรับปรงุกฎหมาย กฎ ระเบียบจำนวนมาก 

ทำให-สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต-องการของประชาชนและผู-รับบริการ โดยมีตัวอยCาง

ของการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ดังน้ี  

  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ? วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ เหตุผล

ในการประกาศใช-กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑE วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย

ทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดหลักเกณฑE วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด บางประการท่ียังเป>นอุปสรรค

ตCอการขายทอดตลาด เชCน การกําหนดราคาเร่ิมต-นซ่ึงเป>นราคาท่ีสมควรขาย องคEประกอบของคณะกรรมการกําหนด

หลักเกณฑEในการกําหนดราคาเริ่มต-นและราคาที่สมควรขาย ในการขายทอดตลาดและคณะกรรมการกําหนดราคา

ทรัพยE การวางหลักประกันกCอนเข-าเสนอราคา ประกอบกับ สมควรปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่ไมCจําเป>น 

เพ่ือให-การขายทอดตลาดของเจ-าพนักงานบังคับคด ีเป>นไปด-วยความรวดเร็ว เป>นธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  พระราชบัญญัติ ล1มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ คือ โดยที่กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟKLนฟูกิจการ ของลูกหนี้ยังไมCครอบคลุมลูกหนี้ซึ่งประกอบธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยCอม ที่มีท-ังบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห-างหุ-นสCวนสามัญไมCจดทะเบียน ห-างห-ุนสCวน

สามัญนิติบุคคล ห-างห-นุสCวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด ซึ่งมีอยูCเป>นจํานวนมากในระบบเศรษฐกิจปTจจุบัน และประสบ

ปTญหาขาดสภาพคลCองทางการเงินชั่วคราว ดังน้ัน เพ่ือให-ลูกหน้ีซCึงไมCอยูCในสถานะท่ีจะชําระหน้ีได-มีโอกาสได-รับการ

ฟKLนฟูกิจการและไมCต-องตกเป>นบุคคลล-มละลาย หากมีชCองทางท่ีจะฟKLนฟูกิจการได-  

  พระราชบัญญัติ แก1ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ\ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพCงใน

สCวนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสัง่ท่ีใช-บงัคบัอยูCบางสCวนไมCเหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ในปTจจุบัน ทําให-การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเป>นไปโดยลCาช-า ไมCมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ

อํานวยความยุติธรรมให-แกCประชาชนผู-มีอรรถคดี และเป�ดโอกาสให-มีการประวิงคด ีสมควรแก-ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติ

แหCงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพCงในสCวนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดี ตามคําพิพากษาและคําสั่งให-เหมาะสมยิ่งขึ้น  

 



  พระราชบัญญัติล1มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี คือ โดยท่ีกระบวนพิจารณาเก่ียวกับ การฟKLนฟูกิจการของลูกหน้ีตามหมวด ๓/๑ แหCงพระราชบัญญัติล-มละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซ่ึงแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิล-มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มีบทบัญญัติท่ีทําให-ลูกหน้ี

ไมCสามารถ ขอฟKLนฟูกิจการได-ทันตCอสถานะทางด-านการเงินของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ต-องเป>นผู-มีหนี้สินล-นพ-นตัว

เทCานั้น จึงจะขอฟKLนฟูกิจการได- นอกจากนั้น การติดตาม การจัดการ และการรวบรวมทรัพยEสินของเจ-าพนักงาน 

พิทักษEทรัพยEยังไมCมีประสิทธิภาพเทCาที่ควร สมควรกําหนดให-ลกูหนี้มีโอกาสฟKLนฟูกิจการได-เร็วขึ้น และ ให-มี

กลไกในการติดตาม จัดการ และรวบรวมทรัพยEสินของลูกหน้ีได-อยCางมีประสิทธิภาพ มีการคุ-มครอง เจ-าหน้ีมี

ประกันเพียงพอ อันเป>นการสCงเสริมและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขCงขันของประเทศ  

ตัวอยCางการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎ ระเบียบข-างต-นดำเนินการเพื่อประโยชนEในการอำนวยความสะดวก 

ความรวดเร็ว มุCงเน-นความเป>นธรรม ความมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขCงขันของประเทศ 

อยCางไรก็ตาม ในประเด็นการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข-องเพื่อให-เทCาทนักับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี กรมบังคับคดีได-มีการศึกษาเพื่อวางแนวทางในการบังคับคดีกับสินทรัพยEดิจิทัล 2 เน่ืองจากปTจจุบัน

ได-มีการขยายขอบเขตของทรัพยEสินออกไปให-รวมถึงสิ่งที่อยูCในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสE ทำให-บริบทการบริหาร

จัดการสินทรัพยEเปลี่ยนแปลงไป และการที่จะเข-าถึงสินทรัพยEดิจิทัลได-กลายเป>นประเด็นโต-แย-งสิทธิกันมากข้ึน 

ทำให-ผู-ที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือคำพิพากษาซึ่งมีความจำเป>นต-องเข-าถึงบัญชีสินทรัพยEดิจิทัลของเจ-าของ

สินทรัพยEดิจิทัลเพื่อการบังคับคดีได-รับผลกระทบ กรณีดังกลCาวมาน้ีจึงจำเป>นต-องมีการออกกฎหมายเพื่อแก-ไข

ปTญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เชCน การยึดและอายัดสินทรัพยEดิจิทัล และการจำหนCายสินทรัพยEดิจิทัล เป>นต-น  

  ๑.๓ การทำงานร\วมกับผู1เก่ียวข1อง ผู1มีส\วนได1เสียต\าง ๆ  

  นอกจากผู-บริหาร ทีม IT ทีมผู-ปฏิบัติงานทุกคนจะมีสCวนชCวยผลักดันการปรับปรุงและพัฒนา 

กรมบังคับคดีให-เป>นองคEกรที่มีความทันสมัยและตอบสนองความต-องการของประชาชนและผู-รับบริการ  

โดยการพยายามทะลายกำแพงกั้นความเป>นไปไมCไมCได-ตCาง ๆ แล-ว อีกหน่ึงตัวชCวยสำคัญที่ทำให-ภารกิจตCาง ๆ 

สามารถดำเนินการไปได-อยCางราบรื่นคือ ความรCวมมือจากภายนอกนอก โดยกรมบังคับคดีได-พยายามอยCาง

จริงจังในการทำงานเชิงรุก โดยเริ่มจากวิเคราะหEสถานการณE บริบทแวดล-อม ผู-ที่มีสCวนเกี่ยวข-องและเดินหน-า

สร-างความรCวมมือทันที ซึ่งการดำเนินการจะเน-นการแลกเปลี่ยน เช่ือมโยงข-อมูล เน่ืองจากเป>นชCองทางในการ

ใช-ประโยชนEข-อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการในภารกิจหลักคือ การบังคับคดี และการออกแบบกระบวนการ

งานเพือ่การบริการที่เข-าถึงเป�าหมาย เชCน ความรCวมมือเช่ือมโยงข-อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสEกับ

                                                             
2 สินทรัพยEดิจิทัล หมายถึง ส่ิงใดก็ตามไมCวCาจะเป>นตัวหนังสือหรือส่ิงตCาง ๆ ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลและสามารถเข-าใช-งาน

ได- แบCงออกเป>น ๓ ประเภท คือ ๑) สินทรัพยEดิจิทัลทางธุรกิจที่มีมูลคCาทางการเงิน เชCน เงินเสมือน ไฟลEงาน หรือระบบงาน

ดิจิทัลที่ใช-ในการดำเนินธุรกิจ เป>นต-น ๒) สินทรัพยEดิจิทัลสCวนบุคคลที่มูลคCาทางการเงิน เชCน เงินเสมือน เป>นต-น และ ๓) 

สินทรัพยEดิจิทัลสCวนบุคคลที่มีมูลคCาทางจิตใจ เชCน ภาพ เสียง วิดีโอ หรือบัญชีสังคมออนไลนE เป>นต-น  



ศาลแพCงธนบุรี ธนาคารแหCงประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เป>นต-น     

๒. สรุปประเด็นเรียนรู1และเง่ือนไขความสำเร็จ 

  ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีที่นับวันจะมีการก-าวหน-าและพัฒนามากยิ่งขึ ้น ทุกภาคสCวนรวมถึง

ภาครัฐได-มีการขยับ ปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อให-เทCาทันกับกระแสเทคโนโลยีอยCางเข-มข-นและตCอเน่ือง อยCางไร

ก็ตาม ในมุมมองของอุปสรรคในการดำเนินการของภาครัฐ กฎหมาย กฎ ระเบียบถือเป>นปTจจัยลำดับต-น ๆ ที่

ถูกกลCาวถึง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎ ระเบียบหากจะมีการดำเนินการแล-ว ต-องมีการศึกษาบริบท 

ผลกระทบให-ถูกต-องและครอบคลุม โดยความสอดคล-องและเทCาทันกับสถานการณEปTจจุบันและการคาดการณE

อนาคตเป>นสิ่งสำคัญ ดังนั้น บทบาทหน-าที่ของผู-ปฏิบัติงานด-านกฎหมายนอกจากจะต-องมีความรู- ความ

เช่ียวชาญและประสบการณEในการทำงานแล-ว การใฝ�รู- ศึกษาทำความเข-าใจทางด-านเทคโนโลยีก็มีความจำเป>น 

เพื่อให-สามารถคิด ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบให-มีความสอดคล-องกับสถานการณEและสามารถ

บังคับใช-ได-จริงในปTจจุบัน   

  ทีมทำงานที ่มาจากสCวนงานที ่หลากหลายทำให-ได-รับมุมมองจากความรู-และประสบการณE 

การทำงานในหลายแงCมุม โดยเฉพาะอยCางยิ่งทีมคณะทำงานในการแก-ไข ปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งไมCเพียงแตC

ต-องการนักกฎหมายที่มีความรู- ความเชี่ยวชาญเทCานั้น แตCต-องการความคิดเห็นจากมุมมองของสCวนงานอื่น

เพื ่อให-สามารถวิเคราะหEประเด็นการดำเนินการที ่ครอบคลุม เชCน กลุ Cมผู -ปฏิบัติงานด-านบริการ กลุCม

ผู-ปฏิบัติงานด-านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป>นต-น และที่สำคัญคือ ต-องมีการประชาสัมพันธEการปรับเปลี่ยนอยCาง

ชัดเจน และตCอเน่ืองเพื่อให-กลุCมเป�าหมายและผู-รับบริการปรับตัวให-เทCาทันไปด-วยกัน  

  การแก-ไข เพิ ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ดำเนินกระบวนการโดยต-องอาศัยความรู-

ประสบการณEจากการใช-กฎหมาย กฎ ระเบียบเดิม การคิดวิเคราะหEถึงประเด็นที่ต-องปรับปรุง แก-ไข การมอง

ภาพเชื ่อมโยงผลกระทบถึงตัวบทกฎหมายอื ่น หนCวยงานที่เกี ่ยวข-องและผู -มีสCวนได-สCวนเสีย ดังนั ้น การ

ดำเนินการไมCใชCเรื่องงCายต-องอาศัยทีมทำงานที่มีทักษะดังกลCาว และหากหนCวยงานมีการดำเนินการในลักษณะ

ที่กลCาวอยCางตCอเน่ืองจะทำให-เกิดทีม หรือผู-ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณEในการดำเนินการ

เพื่อการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ดังน้ัน การดำเนินการตCอไปในประเด็นที่ต-องการปรับปรงุกฎหมาย กฎ 

ระเบียบเพื่อให-สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณEปTจจุบันจะไมCใชCเรื่องยุCงยาก และหนCวยงานก็จะมี

ความพร-อมในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบอยCางถูกต-อง และไมCใช-ระยะเวลาในการดำเนินการที่ยาวนาน 

 

--------------------------------------------------------------------- 


