แนวทางปฏิบัติในการให้ความเห็น
หรือตอบข้อหารือปัญหากฎหมายเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
____________________________________
๑. ขอบเขตอานาจหน้าที่ในการให้ความเห็นหรือตอบข้อหารือปัญหากฎหมาย
๑.๑ ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรกรม กลุ่ ม นิ ติ ก ำร จะพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ทำงกฎหมำย
แก่หน่วยงำนหรือคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้
(๑) กรมกำรศำสนำ
(๒) สำนัก กอง กลุ่ม หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเทียบเท่ำสำนัก กอง กลุ่ม
(๓) คณะกรรมกำรอื่นซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศหรือคำสั่ง
ของกรมกำรศำสนำ
๑.๒ เพื่อให้ กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมขั้นตอนของกำรบริห ำรงำนของกรมกำรศำสนำ
เรื่องที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำรจะพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย จะต้องเป็นเรื่อ งที่ได้
มีกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบหรือรักษำกำรตำมกฎหมำยแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณี
เร่งด่วนหรือมีควำมจำเป็นอย่ำงอื่นตำมที่กรมกำรศำสนำจะได้มีมติหรือคำสั่ง
๑.๓ ในกรณี ที่ ก ำรขอควำมเห็ น ทำงกฎหมำยมิ ได้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตำมแนวปฏิ บั ติ นี้
ถ้ำสำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำร พิจำรณำเห็นว่ำเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือจำเป็น จะสั่งรับไว้พิจำรณำก่อน
แล้วแจ้งหน่วยงำนซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบหรือรักษำกำรตำมกฎหมำยทรำบก็ได้ แต่ถ้ำสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
โดยกลุ่มนิติกำรพิจำรณำเห็นว่ำกรณีไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหรือจำเป็น ก็ให้ส่งเรื่องคืนไปยังหน่วยงำนที่ขอควำมเห็น
มำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติต่อไป
๑.๔ ในกรณี ที่เคยมี คำวินิ จฉัยของส ำนั กงำนเลขำนุ กำรกรม โดยกลุ่ มนิ ติก ำรในประเด็ น
เดียวกันหรือในประเด็นที่อยู่ในลักษณะเดียวกันมำก่อนแล้ว สำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำรจะตอบ
โดยส่งคำวินิจฉัยที่เคยมีมำแล้วไปให้โดยไม่ต้องดำเนินกำรให้มีกำรพิจำรณำวินิจฉัยใหม่ก็ได้
ในกรณีที่เป็นปัญหำกฎหมำยที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นเรื่ องเร่งด่วนซึ่งต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในเวลำที่กำหนด สำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำร จะสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
โดยกลุ่มนิติกำร ดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำรก็ได้
๑.๕ ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย หำกมีควำมจำเป็นสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
โดยกลุ่มนิติกำรอำจเชิญบุคคลดังต่อไปนี้ชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงหรือให้ควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้
(๑) ผู้แทนหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรเจ้ำของเรื่อง
(๒) ผู้แทนหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจำรณำ ตำมที่สำนักงำน
เลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำรเห็นสมควร
ในกำรพิ จ ำรณำของส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรกรม โดยกลุ่ ม นิ ติ ก ำร ถ้ ำเรื่ อ งที่ พิ จ ำรณำเป็ น
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิของเอกชนและสำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติ กำรเห็นว่ำกำรฟังควำมคิดเห็ นของ
เอกชนจะเป็ น ประโยชน์ จะขอให้ ก รมกำรศำสนำเชิ ญ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงำนเอกชน หรือ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
ที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำรเห็นสมควร เข้ำร่วมชี้แจงให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็ น
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วยก็ได้
๑.๖ ในกรณีที่ผู้แทนที่หน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรส่งมำชี้แจงหรือให้ควำมคิดเห็นตำม ๑.๕
ไม่มีผู้ซึ่งทรำบข้อเท็จจริงอันเป็นที่มำของปัญหำกฎหมำยที่กำลังพิจำรณำ เพียงพอที่จะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปัญหำที่กำลังพิจำรณำได้ เมื่อสำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำรเห็นสมควร ก็ให้แจ้งให้หน่วยงำนหรือ
คณะกรรมกำรนั้นส่งผู้แทนมำใหม่หรือส่งผู้แทนมำเพิ่มเติมก็ได้

๑.๗ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม...

ดังต่อไปนี้

๑.๗ ส ำนั กงำนเลขำนุ กำรกรม โดยกลุ่ มนิ ติ กำรจะไม่ พิ จำรณำให้ ควำมเห็ นทำงกฎหมำยในเรื่ อง

(๑) เรื่องที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลหรืออนุญำโตตุลำกำร
(๒) เรื่องที่อยู่ในระหว่ำงกำรสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนวินัยหรือควำมรับผิดทำงละเมิด
(๓) เรื่องที่ อยู่ ในอำนำจหน้ ำที่ของหน่ วยงำนหรือคณะกรรมกำรอื่น อยู่แล้ วตำมกฎหมำย
และส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรกรม โดยกลุ่ ม นิ ติ ก ำรเห็ น ว่ ำสมควรให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยนั้ น ก่ อ น
เพื่อประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนของกรมกำรศำสนำ
(๔) เรื่องที่เป็นปัญหำข้อเท็จจริง
(๕) เรื่องที่เกี่ยวกับกำรใช้ดุลพินิจหรือนโยบำย
(๖) เรื่องที่เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดอำญำ
(๗) เรื่องปัญหำที่ได้สิ้นสุดไปแล้วและไม่เป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำให้ควำมเห็น
ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่กรมกำรศำสนำจะได้มีมติหรือมีคำสั่งเป็นกำรภำยในให้พิจำรณำ
๒. วิธีการส่งเรื่องขอปรึกษาหารือมายังสานักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มนิติการ
หน่ ว ยงำนที่ จ ะส่ งเรื่ อ งขอปรึ ก ษำหำรือ มำยั งส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรกรม โดยกลุ่ ม นิ ติ ก ำร
ต้องจัดทำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยตำมแบบของบันทึกแนบท้ำยแนวปฏิบัตินี้
โดยบันทึกขอปรึกษำหำรือต้องประกอบด้วย
๒.๑ ข้อเท็จจริง
ต้องระบุถึงควำมเป็นมำของเรื่องที่จะหำรือ โดยชี้แจงให้ชัดเจนตำมลำดับวันเวลำและขั้นตอน
ก่อนส่งเรื่องขอหำรือได้มีกำรดำเนินกำรอะไรบ้ำง ผลกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงไร ทั้งนี้ ให้ส่งสำเนำเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆด้วย เช่น บันทึกภำยในของเจ้ำหน้ำที่ หนังสือภำยใน หนังสือภำยนอก
หนังสือหรือเอกสำรจำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก รำยงำนกำรประชุม ประกำศ คำสั่ง เป็นต้น
๒.๒ ข้อกฎหมำย
มีกฎหมำยเฉพำะในเรื่องใดบ้ำงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญ หำที่เกิดขึ้น โดยให้ ระบุเฉพำะ
กฎหมำยที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในเรื่ องนั้ น เป็ น พิ เศษ พร้อมทั้ งชี้ แจงด้ ว ยว่ำ กฎหมำยที่ ระบุ ม ำนี้ มีม ำตรำหรือ ข้อ ใด
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขอหำรือ ทั้งนี้ ให้ส่งสำเนำกฎหมำยดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย
๒.๓ ข้อหำรือ/ประเด็นปัญหำ
ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะขอหำรือในประเด็นปัญหำเรื่องอะไร หำกมีหลำยประเด็นให้เขียนแยก
เป็นข้อให้ชัดเจน
๒.๔ ควำมเห็นของหน่วยงำนที่ขอหำรือและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่ขอหำรือจะต้องระบุควำมเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่ขอหำรือ โดยควำมเห็น
จะต้องบอกถึงเหตุผลที่ตนเองคิดเห็นเช่นนั้นเพรำะอะไร และมีหน่วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้องให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำนี้ไว้ว่ำอย่ำงไร
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงำนท ำบั น ทึ ก ขอหำรือ ไม่ ถูก ต้ อ งตำมรู ป แบบที่ ก ำหนดตำมแนวปฏิ บั ติ นี้
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำรอำจพิจำรณำส่งเรื่องคืนเพื่อให้หน่วยงำนที่ขอควำมเห็นดำเนินกำรมำใหม่
ให้ถูกต้องต่อไป เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วน อำจพิจำรณำรับเรื่องไว้ก่อนแล้วแจ้งให้หน่วยงำน
ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมส่งมำประกอบกำรพิจำรณำต่อไป
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย
เมื่อส ำนั กงำนเลขำนุ กำรกรม โดยกลุ่ มนิติกำรได้รับเรื่องขอหำรือเรื่องใดไว้พิจำรณำแล้ ว
ก่อนที่จะพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยในเรื่องนั้น จะต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
๓.๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสำรที่จำเป็นต่อกำรพิจำรณำตอบข้อหำรือ
๓.๒ แสวงหำข้อเท็จ จริ งเพิ่ มเติม โดยเรียกให้ ห น่ว ยงำนที่ขอหำรือจัดทำข้อมูลหรือจัดส่ ง
เอกสำรเพิ่มเติม หรือขอให้ส่งผู้แทนมำให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
๓.๓ กำหนดประเด็นปัญหำตำมที่หน่วยงำนได้ขอหำรือ
๓.๔ ค้นหำข้อกฎหมำย...

๓.๔ ค้น หำข้อกฎหมำยแล้ววินิจฉัยปรับเข้ำกับข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน โดยระบุให้
ชัดเจนว่ำอำศัยข้อกฎหมำยใด พร้อมทั้งแนบเอกสำรกฎหมำยที่อ้ำงอิง
ในกรณีเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำรอำจพิจำรณำและ
ให้ควำมเห็นในรูปแบบของมติที่ประชุม ทั้ งนี้ ให้แจ้งหน่วยงำนที่ขอหำรือทรำบด้วยว่ำ ปัญหำข้อกฎหมำยที่ให้
ควำมเห็นมำนี้ได้พิจำรณำโดยมติที่ประชุมสำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำร
๔. การทาบันทึกความเห็นทางกฎหมาย
เมื่อสำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยกลุ่มนิติกำรได้พิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยในเรื่องใดแล้ว
ให้ จัดทำบันทึกควำมเห็ นตำมแบบของบันทึกแนบท้ำยแนวปฏิบัตินี้ และแจ้งให้ห น่วยงำนที่ขอหำรือทรำบ
โดยบันทึกควำมเห็นต้องประกอบด้วย
๔.๑ สรุปข้อเท็จจริงที่เป็นสำระสำคัญ
๔.๒ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ ข้อพิจำรณำในประเด็นปัญหำข้อกฎหมำย
๔.๔ ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี)
_________________________________________

