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โดย นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย 

๑. บทนำ
  
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ (๓) บัญญัติให้รัฐจัดให้ 
มีกฎหมายจัดต้ังองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายท่ีดำเนินการเป็นอิสระ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
ของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายน้ันประกอบด้วย และบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐๘ บัญญัติให้ 
คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ปฏิรูปกฎหมายที่มีการดำเนินการที่เป็นอิสระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะการจัดทำกฎหมายที่จำเป็นต้องตราขึ้น 
เพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและให้คณะกรรมการดังกล่าวจัดทำกฎหมายเพื่อจัดตั้ง 
องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ตามมาตรา ๘๑ (๓) ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญนี้ โดยในกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติกำหนดให้มีหน้าที่สนับสนุน 
การดำเนินการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 
  ต่อมาคณะรัฐมนตรีชุดท่ีมีนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการพัฒนา 
กฎหมายให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นของสังคม และจัดให้มีองค์กรเพื่อการปฏิรูป 
กฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของ
ประเทศ นอกจากนี้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  

ร่างพระราชบัญญัติองค์กร
เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....

๑๑๕
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๑๑๖

ยังได้กล่าวถึงการปฏิรูปกฎหมายในหลาย ๆ ส่วน เช่น ปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอน 
กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ภาคีและกลุ่มต่าง ๆ เข้ามา 
มีส่วนร่วมโดยการตรวจสอบกฎหมายที่มีลักษณะสร้างความไม่สมดุลในการจัดสรรผลประโยชน์  
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรผลประโยชน์และการพัฒนา 
  แต่โดยเหตุที่องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย ดังนั้น  
เพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ นโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับแนวความคิดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (Participatory Democracy) จึงมีความจำเป็นต้องตรา ร่างพระราชบัญญัติ 
องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดให้มีองค์กร 
เพ่ือการปฏิรูปกฎหมายท่ีดำเนินการเป็นอิสระ ทำหน้าท่ีสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ 
เพื่อวางเป้าหมาย นโยบาย และจัดทำแผนโครงการ และมาตรการต่าง ๆ ในการปฏิรูปกฎหมายอย่าง 
เป็นระบบ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประกอบ 
การพิจารณา เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  
โดยพิจารณาภาพรวมของกฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นและ  
ข้อสั ง เกตต่อคณะรั ฐมนตรี เกี่ ยวกับร่ า งกฎหมายที่ เ สนอโดยสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  
ศาล  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  เพ่ือพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศ 
แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา๑

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....๒
  
 ๑) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
   กำหนดให้มีองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระโดยมีคณะกรรมการ 
ปฏิรูปกฎหมาย จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน และกรรมการอื่น 
อีก ๙ คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

 ๑อัครพงษ์ เวชยานนท์, บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ... . 
เสนอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑. 
 ๒ส ำนั ก ง านกิ จ ก า รยุ ติ ธ ร รม  ก ระทรว งยุ ติ ธ ร รม .  ข้ อ มู ล ร่ า งพระ ร าชบัญญั ติ อ งค์ ก ร เพื่ อ ก า รปฏิ รู ป 
กฎหมาย พ.ศ. .... . อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร http://www.oja.go.th
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๑๑๗

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป 
กฎหมาย และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์  
 ๒) คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
   กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย จำนวน ๑๒ คน 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนคณาจารย์ประจำที่สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชนและผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการ 
หาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านส่ิงแวดล้อมสุขภาพ ทำหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายจะไม่มีสิทธิได้รับ 
การเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
 ๓) วาระการดำรงตำแหน่ง
   กำหนดให้กรรมการปฏิรูปกฎหมาย จำนวน ๓ คน ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีวาระ 
การดำรงตำแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง สำหรับกรรมการปฏิรูปกฎหมายอื่นให้มีวาระการ 
ดำรงตำแหน่ง ๖ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
 ๔) อำนาจหน้าที่หลักของคณะกรรมการ
    (๑) สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อวางเป้าหมายนโยบายและ 
จัดทำแผนโครงการ และมาตรการต่าง ๆ ในการปฏิรูปกฎหมาย เพ่ือพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศ  
  (๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการตรากฎหมายที่จำเป็นต่อการ 
ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประกอบการพิจารณา 
   (๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย หรือการแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายโดยพิจารณาภาพรวมของกฎหมายในเร่ืองน้ันหรือกลุ่มกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ในเรื่องนั้น
   (๔) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ อาจจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
   (๕) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อรัฐสภาหรือสภาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนเป็นสำคัญ
   (๖) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวน 
การยุติธรรมทั้งระบบ ตลอดจนการดำเนินการวิจัยด้านระบบยุติธรรมที่มีความสำคัญตาม 
นโยบายรัฐบาล
   (๗) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและสาธารณชน 
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๑๑๘

 ๕) กองทุนเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย
   กำหนดให้มีกองทุนเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ 
ใช้จ่ายสำหรับการวิจัย พัฒนา และดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และสนับสนุน 
การดำเนินการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๖) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าท่ี 
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ และมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ 
คณะกรรมการ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระบบกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ 
และระหว่างประเทศ และงานวิจัยกฎหมายหรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งของไทยและ 
ต่างประเทศ รวมท้ังข้อมูลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมทั้งปฏิบัติการอื่น 
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ 
ประธานกรรมการ 
 ๗) เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
   กำหนดให้มีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคนหนึ่งโดยประธานกรรมการ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเ ป็นผู้ แ ต่ ง ต้ัง แ ล ะ มีวาระการดำรงตำแห น่ง ค ร า วละ  
๔ ปี  นับแต่ วันที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง  โดยเลขาธิการมีหน้ าที่ รับผิดชอบการปฏิบัติ งานของ 
สำนักงาน ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน  
 ๘) ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา
  กำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายใน ๓ เดือน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และในกรณีที่มีการเสนอ 
ร่างกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ดี ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี อาจส่งร่างกฎหมาย
ดังกล่าวให้คณะกรรมการให้ความเห็นประกอบด้วยก็ได้ 
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๑๑๙

๓. บทวิเคราะห์
 แต่เดิมนั้นกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายจะกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของ 
หน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่แตกต่างกันไปของแต่ละองค์กร โดยไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ 
ในการกำหนดทิศทางและวางแผนพัฒนากฎหมายและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในภาพรวม 
ไม่มีการสำรวจ ศึกษา วิจัย เพื่อให้การพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย และ 
ถึงแม้จะมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นหน่วยงานทางกฎหมายของฝ่ายบริหารก็กระทำ 
ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ตลอดจนไม่มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือประชาชน 
ในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายแต่อย่างใด จนกระท่ังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....  
เพ่ือจัดต้ังองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายข้ึนมาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้ 
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย และกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐ   
  องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่จัดตั้ งขึ้นนี้มีหน้าที่สำคัญในการดำเนินนโยบาย 
ในเชิงสำรวจศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการเพ่ือวางเป้าหมาย นโยบาย และจัดทำแผนการ 
และมาตรการต่าง ๆ ในการปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการจัดทำกฎหมาย แต่มีลักษณะ เป็นการส่งเสริม ถ่วงดุล และตรวจสอบ 
การดำเนินงานซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นได้จากการกำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีหน้าที่ 
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการตรากฎหมายที่จำเป็นต่อ 
การดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน หรือให้คำปรึกษาและสนับสนุน 
การดำเนินการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาหรือสภาท้องถ่ิน หรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
หรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 สำหรับผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... 
ต่อประชาชนน้ัน ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีถูกตราข้ึนมาเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและเป็นการรับรองสิทธิของประชาชน 
ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่างกฎหมาย การปรับปรุงและการพัฒนากฎหมาย ซึ่งองค์กร 
ปฏิรูปกฎหมายจะเป็นองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับภาคประชาชน ท้ังน้ีไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย 
ในด้านการมีมาตรการบังคับให้ต้องปฏิบัติรวมทั้งการมีโทษทางอาญา หรือมาตรการบังคับ 
ทางปกครอง และไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ประการใด



ร่างพระราชบัญญัติองค์กร 
เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....

 อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... 
ฉบับนี้พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
 ๑.  ประเด็นตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓ 
   เกี่ ยวกับอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามที่ กำหนดไว้ ใน 
ร่างพระราชบัญญัติที่มุ่งเน้นเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิรูปกฎหมายและการสนับสนุนการวิจัย 
เพื่อพัฒนากฎหมายเป็นหลัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูป 
กฎหมาย ตามมาตรา ๘๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีต้องการให้คณะกรรมการปฏิรูป 
กฎหมายดำเนินการปฏิรูปกฎหมายด้วยตัวเอง ดังจะเห็นได้จากการบัญญัติหลักประกันความเป็น 
อิสระในการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไว้ในมาตรา ๘๑ (๓) 
  และเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการพิจารณาแผนการ 
ตรากฎหมายและเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีที่อาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๑ (๓) ซ่ึงต้องการให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดำเนินการปฏิรูป 
กฎหมายของประเทศในภาพรวม มิใช่ดูแลกฎหมายที่รัฐบาลบรรจุไว้ในแผนการตรากฎหมายเพื่อ 
ประโยชน์ในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะการกำหนด 
ภารกิจของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเช่นนี้อาจทำให้สถานภาพของคณะกรรมการปฏิรูป 
กฎหมายกลายสภาพเป็นที่ปรึกษาทางนโยบายด้านกฎหมายของรัฐบาลโดยปริยาย ไม่สอดคล้องกับ 
เจตนารมณ์ของการก่อตั้งที่ต้องการให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความเป็นกลางและมีความเป็น
อิสระในการดำเนินงาน
 ๒. ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
   ตามท่ีกำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติที่มุ่งเน้นงานในเชิงนโยบาย สนับสนุน และเสนอ 
ความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย 
และหน่วยงานนั้น ๆ  จะนำความเห็นหรือข้อเสอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไปใช้หรือไม ่
ก็ได้ ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตอบสนองหรือไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นหรือคำแนะนำแล้ว 
อาจส่งผลให้งานขององค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้  ภายหน้าอาจมี 
ความจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนเพื่อให้เกิดแรงผลักดัน ให้ภาคประชาชนเป็นกลไกกำกับ 
การทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 ๔. สรุป
  ร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
การกำหนดนโยบาย และกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐ มีกำหนดเวลาในการจัดทำให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ภายในวัน ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

  ๓หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ นร ๐๙๑๐/๘๙๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เสนอความเห็น 
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... ต่อประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. 

๑๒๐
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ซึ่ งสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้ เสนอร่างพระราชบัญญัติดั งกล่าว 
ไปยั ง  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่ อ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่ อวันที่  ๑๕ 
สิ ง ห า ค ม  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๑  ปั จ จุ บั น อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ขั้ น ต อ น ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร เ ส น อ ร่ า ง 
พระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างพระราชบัญญัติ 
องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... จะผ่านกระบวนการตราพระราชบัญญัติและได้รับ 
การประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายในเร็ววันนี้ ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และ 
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า มีหลักกฎหมายที่ยึดหลักนิติธรรม 
การให้ความยุติธรรมมีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็น 
เป้าหมายสูงสุด       

๑๒๑




