การพัฒนากฎหมายของกรมที่ดิน
1. ความเปนมา
ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายในการชําระกฎหมายทั้งระบบเพื่อเอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนากฎหมาย
เพื่อใหศึกษาและเสนอแนะการยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายทั้งระบบเพื่อใหสอดคลองกับการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2547 อนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย โดยกําหนดใหกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานของรัฐทุกแหงจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของแตละสวนราชการและใหแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของแตละสวนราชการเพื่อปฏิบัติหนาที่พัฒนากฎหมาย และใหถือวาการ
พัฒนากฎหมายเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุก
แหงตองใหความสําคัญ จึงใหทุกหนวยงานใหความรวมมือกับคณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการ
พัฒนากฎหมายและคณะอนุกรรมการทุกคณะ พรอมทั้งไดกําหนดกรอบนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนากฎหมาย 3 หลักการ 15 แนวทาง ดังนี้
หลักการที่ 1 การดําเนินการใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดไว
แนวทางที่ 1. แกไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือจัดทํากฎหมายใหม
ใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
แนวทางที่ 2 เลิกกฎหมายที่ไมไดมีการบังคับใช
แนวทางที่ 3 ลดและเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่สรางภาระโดยไมจําเปนแกประชาชน
ตามมาตรา 35 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวทางที่ 4 ลดและเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบซึง่ ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจหรือกําหนดใหรัฐประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน
โดยไมจําเปนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 87
แนวทางที่ 5 ลดและเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบทีก่ อใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือ
ความลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่น ตามมาตรา 42 ของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หลักการที่ 2 การพัฒนากฎหมายตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล
แนวทางที่ 6 แกไข เพิ่มเติมกฎหมาย หรือจัดใหมีกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาความยากจน
และขยายโอกาสใหคนจนและคนดอยโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
แนวทางที่ 7 ลด เลิกหรือจัดใหมีกฎหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
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แนวทางที่ 8 การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอื้อตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 9 การแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือกระบวนการปฏิบัติราชการเพื่อปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
แนวทางที่ 10 การปรับปรุงกฎหมายตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวย
การพัฒนากฎหมายหรือคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายหรือทีมผูเชี่ยวชาญ
(Focus group) ที่แตงตั้งโดยคณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการที่กําหนด
หลักการที่ 3 การพัฒนากฎหมายเชิงกระบวนการ
แนวทางที่ 11 การจัดทําระบบการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี
แนวทางที่ 12 การจัดทําระบบการดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตาม
มาตรา 7, 9 และ 11 ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และมาตรา 44 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวทางที่ 13 การลด เลิกหรือแกไขกระบวนการหรือขั้นตอนที่ลาชาหรือไมจําเปนตามกฎหมาย
แนวทางที่ 14 การจัดทําระบบรับฟงความคิดเห็นในการตราหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
แนวทางที่ 15 การจัดทําระบบการทบทวนกฎหมายโดยรับฟงขอเสนอแนะของผูใตบังคับ
กฎหมาย เปนระยะตามมาตรา 35 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 และ 22 มีนาคม 2548
ไดมีมติใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐดําเนินการบูรณาการกฎหมายโดยใหพิจารณารวบรวมกฎหมาย
ตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบและที่เกี่ยวของ ซึ่งมีบทบัญญัติในเรื่องเดียวกันแตอยูในกฎหมายหลายฉบับ
ใหเปนหมวดหมูหรืออยูในกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งอาจมีลักษณะประมวลกฎหมายหรือไมก็ได โดยยึด
สาระสําคัญของเรื่องเปนหลัก (compilation of law and regulation) และเพื่อใหสวนราชการ
ใชเปนทางเลือกในการดําเนินการพัฒนากฎหมายจึงไดเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนากฎหมายอีก 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 16 การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน (compilation of law
and regulation)
แนวทางที่ 17 การยกเลิกใบอนุญาตหรือการอนุญาตในกฎหมายที่กระทรวงรับผิดชอบ
โดยขอใหกระทรวงพิจารณายกเลิกใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่จะสรางภาระ
โดยไมจําเปนแกประชาชนจํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนใบอนุญาต
และการอนุญาตที่มีอยู
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2. การดําเนินการ
กรมที่ดินจึงไดมีคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 130/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกรมที่ดินประกอบดวยนักวิชาการที่มีความรูความชํานาญในกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมที่ดิน ผูอยูใตบังคับของกฎหมายและผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานในสังกัดกรมที่ดิน
เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของกรมที่ดินประจําป 2548 ใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ
2548 เพื่อใหการดําเนินการพัฒนากฎหมายของกรมที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามหลักการในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
โดยในป 2548 ไดจัดทําแผนพัฒนากฎหมายที่สําคัญ จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
(1) ประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อยกเลิกการคาที่ดินตามหมวด 10 และบทนิยามตามมาตรา 1
ซึ่งเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับ หลักการที่ 1 การดําเนินการใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
กําหนดไว แนวทางที่ 3 ลดและเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบทีส่ รางภาระโดยไมจําเปนแกประชาชนตาม
มาตรา 35 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ขณะนี้รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดพิจารณารับ
หลักการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 และไดสงรางพระราชบัญญัติฯ ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(2) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน รองรับการดําเนินการตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543 ที่กําหนดใหผจู ัดสรรที่ดินที่ประสงคจะยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทองที่ที่ที่ดินตั้งอยู ตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยยกรางกฎกระทรวงฯ ซึ่งเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับ หลักการที่ 2
การพัฒนากฎหมายตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล แนวทางที่ 8 ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอือ้ ตอการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ ขณะนี้รางกฎกระทรวงฯ ดังกลาวอยูร ะหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอมารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาเห็นวาโดยที่สวนราชการตางๆ
จะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ป ในสวนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนา
บุคลากรทางกฎหมายของหนวยงานใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ก ตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดินฯ จึงมีคําสั่งใหจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนากฎหมายและการพัฒนาบุคลากร
ทางกฎหมายของหนวยงานประจําป 2548 - 2551 รวม 4 ป ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2548 เห็นชอบใหกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ เพื่อปฏิบัติหนาที่
จัดทําแผนพัฒนากฎหมายตามแผนบริหารราชการแผนดินสําหรับป 2548-2551 ดังนั้น กรมที่ดินจึง
มีคําสั่งกรมทีด่ ิน ที่ 2950/2548 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ยกเลิกคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 130/2548
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ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมที่ดิน โดยมีนายพีรพล
ไตรทศาวิทย อธิบดีกรมที่ดินเปนประธานคณะกรรมการ และคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 3292/2548 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้งศาสตราจารยศิริ เกวลินสฤษดิ์ และวาที่ ร.ต.สอาด ชมบุญ เปนกรรมการ
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมที่ดิน โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่สําคัญ
ในการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของกรมที่ดินประจําป 2548–2551 และในป 2549 กรมที่ดินได
ดําเนินการพัฒนากฎหมาย ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 โดยดําเนินการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ที่เปนปญหาอุปสรรคและมีผลกระทบตอประชาชนทั้งผูบริโภค
และผูประกอบการในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดเก็บคาใชจายสาระสําคัญของขอบังคับนิตบิ ุคคลอาคาร
ชุด ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดการประชุมใหญ
มติการประชุมเจาของรวม บทกําหนดโทษคาธรรมเนียมและคาใชจาย ซึ่งเปนการพัฒนากฎหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับกรอบการพัฒนากฎหมายหลักการที่ 1 การดําเนินการใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายกําหนดไว แนวทางที่ 3 ลดและเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบทีส่ รางภาระโดยไมจําเปน
แกประชาชนตามมาตรา 35 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 แนวทางที่ 4 ลดและเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจหรือกําหนดใหรัฐประกอบกิจการแขงขันกับเอกชนโดยไมจําเปนตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 87 แนวทางที่ 5 ลดและเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบทีก่ อใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือ
ความลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่น ตามมาตรา 42 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หลักการที่ 3 การพัฒนากฎหมายเชิงกระบวนการ
แนวทางที่ 13 การลด เลิกหรือแกไขกระบวนการหรือขั้นตอนที่ลาชาหรือไมจําเปนตามกฎหมาย แนวทาง
ที่ 14 การจัดทําระบบรับฟงความคิดเห็นในการตราหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย แนวทางที่ 15 การจัดทํา
ระบบการทบทวนกฎหมายโดยรับฟงขอเสนอแนะของผูใตบังคับกฎหมาย เปนระยะตามมาตรา 35
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้
โดยกรมที่ดินไดมีคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 2934/2548 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายวาดวยอาคารชุด เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายวาดวยอาคารชุด ตลอดจน
กฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม
อาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาว
(2) การรวบรวมกฎหมายดานที่ดิน เปนการศึกษา วิเคราะหตรวจสอบบทบัญญัติกฎหมาย
ดานที่ดินของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวดําเนินการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายดานที่ดิน
รวมทั้งการจัดสรรที่ดนิ และอาคารชุด โดยไมเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือหลักการของกฎหมาย
แตละฉบับ โดยนํากฎหมายฉบับตางๆ ที่เกี่ยวของดานที่ดิน การจัดสรรที่ดินและอาคารชุดมารวบรวมไว

5
เพื่อใหเห็นภาพรวมของกฎหมายทั้งหมด ทั้งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
ไมวาจะเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายดังกลาวจะตองปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบันดวย ซึ่งเปนการพัฒนากฎหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายแนวทางที่ 16
ขณะนี้คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
คณะที่ 8 ไดพิจารณารับหลักการตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมที่ดินประจําป 2549 ของกรมที่ดิน
แลวแตวันที่ 26 ธันวาคม 2548
อยางไรก็ตาม กรมที่ดินในฐานะที่รับผิดชอบดูแลการบังคับใชกฎหมาย จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ อีกหลายฉบับ ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องการ
ใหบริการประชาชนดานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการ
รังวัดที่ดิน ไดมีการมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกรมที่ดินดําเนินการพิจารณาตรวจสอบกฎหมาย
กฎระเบียบตางๆ แลวปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหสอดรับกับหลักการและแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
ที่กลาวแลวเบือ้ งตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่มีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง เพื่อใหมกี ารลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ลดภาระและอํานวยความสะดวกรวดเร็วใหแกประชาชน โดยตองมีความโปรงใส เปนธรรม
และสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปในแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางการบริหารราชการ

กองนิติการ
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