คูมือการรางกฎหมาย
“การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับปรุงครั้งที่ ๑ (กันยายน ๒๕๕๐)

การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย
_____________

บทนํา
๑. ความสําคัญของการรางกฎหมาย
๑.๑ รางกฎหมายที่มีคุณภาพ
๑.๒ คุณสมบัติของผูรางกฎหมาย
๒. การทําความเขาใจกระบวนการรางกฎหมาย
๓. ประเภทและลําดับศักดิข์ องกฎหมาย
๔. ขั้นตอนการยกรางกฎหมาย
๕. ความสําคัญของ “แบบ” ของกฎหมาย
บทที่ ๑ โครงสรางและแบบกฎหมายของพระราชบัญญัติ
๑. การเขียนหลักการและเหตุผล
๒. ชื่อของรางพระราชบัญญัติ
๓. แบบของคําปรารภ
๔. วันใชบังคับของพระราชบัญญัติ
๕. บทนิยาม
๖. มาตราผูรักษาการตามกฎหมาย
๗. การยกเลิก การแกไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
๘. การแกไขเปลี่ยนแปลง “คํา” ในพระราชบัญญัติ
๙. การแบงหมวดหมู และโครงสรางของพระราชบัญญัติ
๑๐. สภาพบังคับของกฎหมาย
๑๑. บทเฉพาะกาล
๑๒. บัญชีและตารางทายพระราชบัญญัติ
บทที่ ๒ แบบของกฎหมายลําดับรอง
๑. ความหมายของกฎหมายลําดับรอง
๒. กฎหมายลําดับรองประเภทตางๆ
๓. แบบของกฎหมายลําดับรอง
บทที่ ๓ การใชถอยคําในกฎหมาย
-ตัวอยางและปญหาการใชถอยคําในกฎหมาย
บทที่ ๔ คุณภาพของรางกฎหมาย
๑. การควบคุมคุณภาพของรางกฎหมาย

๒

๒. บทตรวจสอบการรางกฎหมาย (Checklist)
เอกสารแนบหมายเลข ๑
เอกสารแนบหมายเลข ๒
เอกสารแนบหมายเลข ๓
เอกสารแนบหมายเลข ๔
เอกสารแนบหมายเลข ๕
เอกสารแนบหมายเลข ๖

__________________

การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย
_____________

บทนํา
๑. ความสําคัญของการรางกฎหมาย
กฎหมายเป น เครื่ องมือ ผลักดัน ใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทางสั งคม เศรษฐกิ จ
การเมือง และวัฒนธรรม และเปนหลักประกันที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของประชาชน รวมทั้ง
กําหนดขอบเขตการใชอํานาจของรัฐและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งกระทําการในนามของรัฐ และเปน
ที่มาแหงอํานาจของการจัดเก็บรายไดหรือภาษีอากรอันเปนรายไดของรัฐ กฎหมายจึงเปนวิธีการ
(means) ที่นําไปสูปลายทาง (end) และกฎหมายก็สะทอนนโยบายสาธารณะของแตละยุคแตละ
สมัย
รางกฎหมายที่ดีจะชวยใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ๑ เนื่องจาก
กฎหมายจะนํานโยบายของผูกําหนดนโยบายไปออกแบบและเขียนเปนบทบังคับดวยภาษาของ
กฎหมาย อีกนัยหนึ่งในความหมายของการรางกฎหมายจึงเปนการนําแนวความคิดและนโยบาย
ทางกฎหมายไปเขียนตอดวยภาษาซึ่งเปนสัญลักษณ ใหมีความชัดเจน (clear) โดยมีความ
กะทัดรัด (concise) มีเหตุและผล (logical) สอดคลองกัน (consistent) และใชไดสําหรับสังคม
นั้น (social useful) และที่สําคัญที่สุดตองสอดคลองกับหลักความยุติธรรม (rule of law) รวมทั้ง
การเขียนกฎหมายนั้นเองก็จะตองสื่อสารใหเกิดการกระทําอันเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมได ๒
และประชาชนสามารถเขาใจถึงสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตนได
คําวา “กฎหมาย” ในคูมือนี้มีความหมายอยางกวาง หมายถึงไมวากฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ และใน
ความหมายสมัยใหมรวมไปถึงกฎระเบียบ (regulation) ที่มีผลตอการกระทําทุกประเภทไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร ๓
การรางกฎหมายนั้นนอกจากตองอาศัยความรูทางกฎหมายอันเปนเนื้อหาสาระ
(content) ของกฎหมายนั้นเองแลว ผูรางกฎหมายยังจะตองเขาใจหลักนิติธรรม ความเปนธรรม
ระบบกฎหมาย หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ หลักการบริหารราชการแผนดิน เขาใจสภาพ
๑

ศาสตราจารย ดร. อมร จันทรสมบูรณ, กฎหมายปกครองกับการบริหารประเทศ (ที่กําลัง
พัฒนา) , บทความพิเศษสําหรับวัน ครบรอบ ๔๘ ป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วัน ที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๒๔, หนา ๒๘ ถึง ๓๔.
๒

Robert J. Martineau, Drafting Legislation and Rules in Plain English, 5th ed. West

Publishing Co., 1991, บทนํา.
๓

ตัวอยางเชน ประมวลจริยธรรม (code of conduct) หรือขอตกลงในระหวาง
ผูประกอบการ (self regulated) ซึ่งแนวทางการรางกฎหมายสมัยใหมตองการที่จะลดกฎเกณฑจากรัฐและให
มีการยอมรับการบังคับการตามกฎหมาย (law compliance) จากผูที่เกี่ยวของดวยการสรางกติกาตางๆ
รวมกัน
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๒

สังคมของตน เปนผูที่มีความรูความชํานาญและประสบการณในการวางโครงสรางกฎหมาย และมี
ความรู แ นวโน ม ของกฎหมายสากลหรื อ พั น ธะของความตกลงระหว า งประเทศที่ จ ะส ง ผลต อ
กฎหมายภายใน การักษาผลประโยชนของประเทศ สามารถคาดการณไดถึงผลกระทบของราง
กฎหมายนั้นที่จะมีขึ้นแกสังคม การรางกฎหมายจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปไปพรอมกัน ๔ และเปน
ประสบการณที่สะสมมาจากการทํางานของตัวผูรางกฎหมายเอง
๑.๑ รางกฎหมายที่มีคุณภาพ
การรางกฎหมายที่มีคุณภาพนั้น จะมาจากการรางกฎหมายที่ผูรางฯ มีทักษะใน
การเขียน (writing skill) การออกแบบ และมีความสามารถในการทําความเขาใจวิเคราะหเนื้อหา
เนื่ องจากโครงสรางของภาษาเปน โครงสรางของความคิด ในวิ ธี การนํา เสนอ
(style) กฎหมายจึงมีความสําคัญเชนเดียวกับเนื้อหาสาระของกฎหมาย (substance) ดวย ในการ
ที่จะใหรางกฎหมายมีคุณภาพนั้น Robert J. Martineau๕ แนะนําวาการคิดและการเขียน
กฎหมายควรกระทําไปพรอมกัน ซึ่งวิธีการดังกลาวจะแกไขปญหาความซับซอนของรางกฎหมาย
ได เนื่องจากวาผูรางกฎหมายจะตองถามตนเองอยางตอเนื่องเสมอวารางกฎหมายที่ตนคิดและ
เขียนขึ้นมีเนื้อหาครบถวน มีความชัดเจนและเขาใจงายหรือยัง และตนสามารถเขียนกฎหมายให
เปนไปตามเจตนารมณท่ตี องการไดแลวหรือไม กลไกการบังคับใชไดดูอยางถี่ถวนแลวหรือไม
๑.๒ คุณสมบัติของผูรางกฎหมาย
Reed Dickerson ในหนังสือ Fundamentals of Legal Drafting๖ ให
คําแนะนําวาผูรางกฎหมายตองมีคุณสมบัติรวมกันระหวางทักษะ (skill) และความสามารถ
(aptitude) มี ค วามสามารถในการใช ภ าษากฎหมาย เป น นั ก กฎหมายที่ ผ า นการฝ ก อบรม มี
ความคิดเปนระบบและลําดับความคิดเปน สนใจในรายละเอียด สามารถทํางานในสภาพกดดันได
สามารถรวมงานกับผูประกอบวิชาชีพอื่นได ใหและยอมรับคําวิจารณและคําแนะนํา มีสามัญสํานึก
เขาใจภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ มีอารมณขัน และเนื่องจากการใชภาษาที่ถูกตองชัดเจนจะมา
จากความคิดขางใน จึงตองฝกฝนความคิดเสมอ ความคิดของนักวิชาการตางประเทศดังกลาวนี้ก็
ไมตางจากการรางกฎหมายของประเทศเรา
1 (3rd ed. 1985) อางใน
ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, การยกรางกฎหมาย, เอกสารประกอบการฝกอบรมนิติกร หลักสูตรการรางกฎหมาย
(ครั้งที่ ๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ ศูนยฝกอบรม ปตท. เขาบอยา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๐–๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๑ และตอมาตีพิมพในวารสารกฎหมายปกครอง เลม ๗ เมษายน ๒๕๓๑ ตอน
ที่ ๑ หนา ๑ ถึง ๓๙. ความเห็นดังกลาวนี้ที่วาการรางกฎหมายเปนทั้งศาสตรและศิลปยังปรากฏในบทความ
เกี่ยวกับการรางกฎหมายของตางประเทศหลายเรื่องดวยกัน เชน Deborah Macnair, Legislative Drafter: A
๔

P.M. Bakshi, An Introduction to Legislative Drafting

Discussion of Ethical Standards from a Canadian Perspective, Statute Law Review , vol. 24, November
2003. p. 125-156. เปนตน.
๕
๖

Robert J. Martineau,

เรื่องเดียวกัน, หนา ๖.
อางใน VCRAC Crabbe, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖.
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๓

ผูรางกฎหมายตองยอมรับวาสิ่งที่ตนคิดหรือเขียนซึ่งเห็นวาชัดเจนแลวนั้น อาจจะ
กํากวมตามความคิดของผูอื่นได เราไมสามารถคิดแทนผูอื่นได แตผูรางกฎหมายก็จะตองใชความ
พยายามอยางดีที่สุดที่จะลดความกํากวมใหเหลือนอยที่สุด และไมควรหลีกหนีการวิพากษวิจารณ
เพราะกฎหมายเขียนขึ้นเพื่อใชกับผูคนหลากหลาย ความเขาใจจึงยอมหลากหลาย และตองมองวา
ภายใตรางกฎหมายนั้นมีทั้งความสุขและความทุกขของผูคน ๗
๒. การทําความเขาใจกระบวนการรางกฎหมาย
ผู ร า งกฎหมายควรทํ า ความเข า ใจกระบวนการร า งกฎหมายด ว ยว า ต อ งผ า น
ขั้นตอนใดบาง เนื่องจากในแตละขั้นตอนจะมีตัวแทนของผูใชกฎหมายที่จะตรวจสอบหลักการ
และความเขาใจ ซึ่งผูพิจารณาแตละขั้นจะมีมุมมองที่ตางกัน ขั้นตอนการพิจารณาที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกานั้น เปนการมองในเชิงเทคนิคและกลไกการบังคับใชกฎหมาย ตรวจสอบ
ความสอดคล อ งของกฎหมายกั บ หลั ก กฎหมาย รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายอื่ น ส ว นสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปนการมองในฐานะตัวแทนของประชาชนผูที่จะตองมีภาระหรือมีสิทธิ
หนาที่ตามกฎหมาย และกลั่นกรองกฎหมาย ซึ่งไมวาจะเปนการรางกฎหมายในขั้นตอนใด ผูราง
กฎหมายที่รับผิดชอบรางนั้นก็ตองพรอมแกไขและชี้แจงไดเสมอ ภาระหนาที่ของผูรางกฎหมาย
ดังกลาวนี้นี้ VCRAC Crabbe๘ ไดบรรยายไวซึ่งก็ไมตางจากผูทําหนาที่รางกฎหมายของเรานัก
“การรางกฎหมายเปนงานยาก

บอยครั้งที่ผูรางกฎหมายไมอาจควบคุมการตรวจ
พิ จ ารณาแก ไ ขถ อ ยคํ า ได ผูร า งกฎหมายตอ งเผชิ ญ กั บ แรงกดดัน ที่รุ น แรง จะต อ งคิด ถึง อดี ต
ปจจุบัน และอนาคตไปพรอมกัน จะตองคิดถึงพฤติกรรมของคนในสังคมในอดีต เขียนกฎเกณฑ
เพื่อแกไขปญหาของปจจุบัน และยังตองมองไปในอนาคตเพื่อสรางแนวทางสําหรับขางหนา
จะตองมองปญหาที่เกี่ยวของในทุกแงมุม ไมวาปญหาเรียบงายหรือซับซอน การ
รางกฎหมายไมใชความตองการที่จะเปลี่ยนกฎหมายตามใจชอบ ผูรางกฎหมายจะตองคิดถึงผูใช
กฎหมายซึ่งจะเปนผูอานกฎหมาย อาจจะใชกฎหมายดวยเจตนาบิดเบือนก็ไดจากชองวางของ
กฎหมายนั้น
ผูรางกฎหมายอาจเผชิญหนากับนักปฏิรูปสังคมที่ประณามรางกฎหมายนั้นวาเปน
กฎหมายหัวเกา และรางกฎหมายฉบับเดียวกันนั้นเผชิญหนากับนักอนุรักษนิยมที่กลาวหาผูราง
กฎหมายวาเปนพวกหัวกาวหนาเกินไป และบอยครั้งที่ตองยกรางในเวลาที่ไมเพียงพอ
งานรางกฎหมายตองการสมาธิและปญญาอยางมาก จะตองวางแผนและมีกลยุทธ
ในกฎหมาย ความตองการของฝายการเมืองมักจะมาดวยความรีบดวนเหมือนกับการโบกธงใหวิ่ง
(requests for legislation come with urgent, immediate flags) การรางกฎหมายจะตอง

๗

VCRAC Crabbe

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖ ถึง ๑๗.
๘
VCRAC Crabbe, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑ ถึง ๑๒.
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๔

กระทําใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด และเมื่อตองรางกฎหมายที่ยาว ดวยความระมัดระวัง ดวย
ความอดทน ดวยการไตรตรองอยางละเอียด เวลาจะเปนศัตรูแกผูรางกฎหมายเสมอ
การรางกฎหมายไมใชเขียนจบในหนเดียว จะตองพิจารณารางเบื้องตน มีการ
หารือและประชุม ครั้ งแลว ครั้งเลา แก ไขปรับปรุงรา ง และแกไขอี ก เวน แตผูรางกฎหมายผู มี
ประสบการณและเปนอัจฉริยะเทานั้นที่จะสามารถเขียนกฎหมายไดอยางรวดเร็ว แตก็ตองจัดทํา
คําอธิบายรางใหแกผูสั่งการยกรางกฎหมายเขาใจอีก
เมื่อยกรางเสร็จแลวดูเหมือนวาทุกฝายจะพอใจ แตผูรางกฎหมายยังตองมาพะวง
กับงานที่ตนรางนั้นวาสมบูรณหรือไม ยังมีขอบกพรอง ชองโหว หรือจุดที่ไมไดคิดถึงมากอนอีก
หรือไม
ตอไปผูรางกฎหมายยังเผชิญกับการตรวจสอบรางจากบรรดาทานผูมีเกียรติใน
สภานิติบัญญัติ ซึ่งอภิปรายวารางกฎหมายนี้ขาดการไตรตรอง หละหลวม และไมมีความฉลาดใน
การยกราง การแกไขเพิ่มเติมรางก็มีขึ้นตอจากนั้น มีการเสนอขอสังเกตที่เวียนหัวมึนงง ไมวาผู
เสนอจะไดเห็นเปนปญหาที่แทจริงหรือไมก็ตาม ผูรางกฎหมายก็ตองตกอยูในภาวการณนี้ และมี
สถานการณที่คาดไมถึงอีกนานับประการ และเมื่อผานความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติแลว งาน
รางกฎหมายก็เหนื่อยอยางสุดๆ”
๓. ประเภทและลําดับศักดิข์ องกฎหมาย
ในคูมือนี้ไดกลาวในตอนตนวา “กฎหมาย” มีความหมายอยางกวาง ในการยก
รางกฎหมายนั้น เราจึงแยกประเภทของกฎหมายออกจากกัน เปนสองระดับ คือ กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ และกฎหมายลําดับรอง ๙ กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะมีหลักเกณฑวิธีการ
รางและแบบของกฎหมายเปนอยางหนึ่ง สวนกฎหมายลําดับรองนั้นก็จะมีวิธีการรูปแบบ และ
กติกาในการรางอีกอยางหนึ่ง และเพื่อความเขาใจในระบบกฎหมายไทย เราจัดลําดับศักดิ์ของ
กฎหมายเปนดังนี้
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ไดแก
- พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนด
กฎหมายลําดับรอง ไดแก
- พระราชกฤษฎีกา
- กฎกระทรวง
- ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่ง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะเปนกฎหมายรองจากรัฐธรรมนูญ แบบอยาง
ของประเทศไทยนั้นไดจัดพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
ในลํ า ดั บ เดี ย วกั น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หมายถึ ง กฎหมายที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ ให
รั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามสมบู ร ณ (organic
law) รั ฐ ธรรมนู ญ จะกํ า หนดเองว า จะต อ งตรา
๙

ในภาษาพูดเราจะเรียกวา ”กฎหมายแมบท” หรือ “กฎหมายลูกบท”
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๕

พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ในเรื่ อ งใดบ า ง ป จ จุ บั น นี้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญอยูทั้งสิ้น ๘ ฉบับ ๑๐ ยกตัวอยางเชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้ งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน
สวนพระราชกําหนดเปนกฎหมายซึ่งพระมหากษัตริยทรงตราขึ้นเปนกฎหมาย
บังคับใชดังเชนพระราชบัญญัติ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอดวยเงื่อนไขตามมาตรา ๒๑๘ และ
มาตรา ๒๒๐ ของรัฐธรรมนูญ
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ เปนกฎหมายใน
ลําดับถัดมา ซึ่งเราเรียกทั้งหมดนี้วา “กฎหมายลําดับรอง” ความหมาย วิธีการราง กฎเกณฑการ
ราง และรูปแบบของกฎหมายลําดับรองแตละประเภทจะกลาวถึงในสวนของการออกกฎหมาย
ลําดับรองในบทที่ ๒
อนึ่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯลฯ ปจจุบันนี้
ถูกยกเลิกไปเกือบหมดแลว การพิจารณาวาประกาศฯดังกลาวมีเนื้อหาเปนกฎหมายลําดับใดนั้น
ดูไดจากเนื้อหา ซึ่งหากกําหนดสิทธิและหนาที่แลว ก็จะเปนเนื้อหาที่เทียบไดกับพระราชบัญญัติ
สวนถาเรื่องนั้นในภาวะปรกติออกเปนกฎหมายลําดับใด ประกาศของคณะปฏิวัติ ฯลฯ ก็จะเปน
กฎหมายในลําดับนั้น
๔. ขั้นตอนการยกรางกฎหมาย
ศาสตราจารย พิเ ศษ ชัยวั ฒ น วงศ วัฒ นศานต อดีต เลขาธิก ารคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดเสนอแนะขั้นตอนการรางกฎหมายไวดังนี้ ๑๑
(๑) การทําความเขาใจนโยบาย
(๒) การวิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) การออกแบบโครงสรางกฎหมาย
(๔) การเขียน
(๕) การตรวจพิจารณา
ขั้น ตอนข า งตน มิ ใ ชจ ะแยกกัน เด็ ด ขาดเสมอไป บางครั้ งก็ เป น กระบวนการที่
ตอเนื่อง
การทําความเขาใจนโยบายนั้นเปนการหาเปาหมายหรือความตองการของการมี
กฎหมายวาผูมีอํานาจกําหนดนโยบายตองการอะไร ในบางครั้งนโยบายมีความชัดเจนในตัว แต
หลายครั้งที่การสื่อสารนโยบายมายังผูรางกฎหมายอาจไมชัดเจน ผูรางกฎหมายจึงมีหนาที่ตอง
๑๐

ทา นที่ส นใจกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ ทั้ง หมด โปรดค น ขอ มูล ไดใ นเว็บ ไซต
Krisdika.go.th ในสวนของ “หองสมุดกฎหมาย”
๑๑
ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, เรื่องเดียวกัน หนา ๑๔ ถึง ๒๕.
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๖

ตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งอาจประสานงานกับผูกําหนดนโยบายโดยตรง หรือโดยสวนราชการที่มี
หนาที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ขั้นตอนนี้อาจกระทําไปพรอมกับการวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของ ซึ่งไมใช
เพียงขอเท็จจริงเทานั้น แตยังรวมถึงการวิเคราะหขอกฎหมาย ทั้งความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
หลักกฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ และกฎหมายใกลเคียงจะขัดกันซึ่งตองแกไขไป
พรอมกันหรือไม รวมทั้งบรรทัดฐานการแปลความที่เคยมีมาก อน บอยครั้งที่ขั้นตอนทั้งสอง
จะตองกระทําในเวลาอันสั้น ฉะนั้น ผูรางกฎหมายจึงตองเปนผูที่พรอมเสมอในการสังเกตการณ
นโยบายและมีความรอบรูในหลักกฎหมายและกฎหมายเฉพาะเรื่อง ไมใชเริ่มศึกษาเมื่อไดรับ
นโยบายหรือรางฯมาถึงมือ นอกจากนี้แลว ในการรางกฎหมายของปจจุบันนี้ ก็จะตองจัดทําการ
วิเคราะหผลของการมีกฎหมาย ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย ๑๒ ซึ่งหากมีการจัดทํา
วิเคราะหที่สมบูรณแลว จะชวยในขั้นตอนการรางกฎหมายไดมาก เนื่องจากไมตองหาขอมูลใหม
โดยเฉพาะผลที่จะเกิดขึ้นจากรางกฎหมายนั้นตอสังคม
อยางไรก็ตาม แมผูรางกฎหมายจะไมไดมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แตหาก
นโยบายขัดตอกฎหมายแลว ผูรางกฎหมายก็ตองทบทวนหาทางออกใหแกผูกําหนดนโยบาย เมื่อ
ทุกอยางลงตัวแลวก็เขียนโครงสราง และเขียนรายละเอียด รางฯแรกก็ยอมไมสมบูรณ ซึ่งในการ
เขียนกฎหมายนั้นก็จะมีแนวทางการเขียนกฎหมายซึ่งเราเรียกวา “แบบกฎหมาย” ตอจากนั้นจึง
ตรวจพิจารณา ซึ่งจะโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหลายดานหรือบุคคลใดก็
แลวแต แตจะเปนการตรวจสอบวาที่รางมานั้นมีขอบกพรองหรือปญหาใดที่ควรแกไขเพิ่มเติมอีก
หรือไม ซึ่งขั้นตอนนี้ผูยกรางฯก็จะไดรับคําแนะนําที่จะปรับปรุงรางฯใหสมบูรณขึ้น
นอกจากที่ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒนฯ ไดนําเสนอขางตนแลว ขอเสนอแนว
ทางการรางกฎหมายจาก “คูมือการรางกฎหมาย” ของ Department of Legislative Service
รัฐแมรีแลนด ๑๓ (ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย) ซึ่งอาจทํา
ใหผูรางกฎหมายเห็นแนวทางการยกรางกฎหมายได ดังนี้
ขั้นตอนการรางกฎหมาย (The Bill Drafting Process)
(๑) ทําความเขาใจนโยบาย (Determining the Sponsor’s Intent)
ผูกําหนดนโยบายตองการอะไร อะไรคือปญหาที่ผูกําหนดนโยบายตองการแกไข
ใครจะเปนผูไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย รางกฎหมายตองการใหมีผลใชบังคับเมื่อใด เปน
กฎหมายเรงดวนหรือไม จะหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากที่ใด มีสิ่งใดที่ผิดปรกติที่ตองการใหเขียนใน
รางหรือไม ทําอยางไรจึงจะใหผูกําหนดนโยบายสามารถใชกฎหมายใหบรรลุผลได
๑๒

โปรดดู บทที่ ๔ คุณภาพของรางกฎหมาย และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอ
เรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๔
๑๓

Legislative Drafting Manual, Department of Legislative Service, 2004, p. 14-15.
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๗

ผูรางกฎหมายควรตองมีโอกาสสื่อสารหรือหารือกับผูกําหนดนโยบายไดอยาง
เต็มที่ เพื่อที่จะใหเกิดความชัดเจนในกฎหมายที่ตองการใหยกราง
(๒) ตรวจสอบกฎหมายที่ใชอยูในขณะยกราง (Researching the Existing
Law)

ผูรางกฎหมายตองรูวากฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักการที่ตองการยกรางที่ใชใน
ขณะนั้น รวมทั้งบรรทัดฐานของศาล เพื่อที่จะทราบวาจะตองยกรางกฎหมายอยางไรบาง เพื่อ
เปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายที่มีอยูฉบับใด
(๓) จัดทํารางเคาโครงของรางกฎหมาย (Developing an Outline)
การรางเคาโครงจะมีประโยชนเพื่อเปนการสรุปยอดรวมความคิดของผูกําหนด
นโยบาย และเพื่อใหเกิดความชัดเจนใหมากที่สุด นอกจากนี้โครงสรางกฎหมายยังทําใหรางมี
ตรรกะ จะชวยลดชองวางในราง การเขียนที่อาจซ้ําซอน และการขัดแยงกันของราง
(๔) เตรียมรางแรก (Preparing a First Draft)
ในขั้นตอนนี้ผูรางฯจะยกรางเคราๆ (a rough draft) ขึ้นมา มุงไปที่ภาพใหญของ
หลักการ ยังไมตองสนใจรายละเอียดหรือความถูกตองชัดเจนของถอยคํามากนัก ในขั้นตอนนี้เอง
ผูรางฯจะรูวาสาระสําคัญตอนใดขาดหายไป และอาจตองสอบถามขอเท็จจริงหรือความตองการ
จากผูกําหนดนโยบายหรือสวนราชการที่รับผิดชอบก็ได
(๕) แกไขปรับปรุงรางฯ (Revising - and revising again!)
ขั้นตอนนี้ผูรางตองเปนผูที่มีความสามารถในการวิเคราะหความคิดและการอาน
เปนสําคัญ ตองอานรางฯอยางเปนกลาง ไมควรถือความเขาใจของตนเปนหลัก พยายามพิจารณา
วาหากเปนผูอื่นจะเขาใจอยางไร ซึ่งจะทําใหผูรางฯมีสมาธิไดวารางกฎหมายที่ตองการเปนอยางไร
ไมใชเปนรางฯที่มาจากความเขาใจของตนเอง ในการแกไขใหตั้งคําถาม ดังนี้
- ชัดเจนแลว หรือยังกํากวมอยูหรือไม
- รางทั้งฉบับสอดคลองกันหรือยัง
- รางทั้งฉบับสอดคลองกับกฎหมายอื่นแลวหรือไม (รางฯตองไมขัดหรือแยง
หรือสรางความสับสนใหกับกฎหมายอื่นที่ไมตองการใหยกเลิก)
- ที่สําคัญที่สุด ผูรางฯ ตองตรวจสอบกับ checklist (คูมือตรวจสอบความ
จําเปนในการตรากฎหมาย) ไปพรอมๆ กันดวย
(๖) เสนอตอคณะกรรมการตรวจราง (Submitting the Bill for Review)
การเสนอตอคณะกรรมการตรวจรางอีกครั้งหนึ่งจะชวยใหเกิดความรอบคอบ ใน
ที่นี้ผูตรวจจะพินิจพิจารณารางฯ ดวยสายตาที่มีมุมมองตางออกไป (a fresh pair of eyes) ซึ่งจะ
ทําให รา งกฎหมายมี คุณภาพขึ้น การตรวจพิจารณาที่ ดีจะชวยลดชองวางในกฎหมาย และให
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คําแนะนําในการแกไขเพื่อใหรางกฎหมายมีความชัดเจนและสอดคลองได ซึ่งการรับฟงคําแนะนํา
นี้ยังมีผลที่จะทําใหผูยกรางฯสามารถที่จะปรับปรุงเทคนิคในการยกรางฯของตนใหดียิ่งขึ้นตอไป
ได
๕. ความสําคัญของ “แบบ” ของกฎหมาย
เนื่องจากรางกฎหมายเปนการถายทอดเจตนารมณของการปกครอง ภาษาที่ใช
และลีลาที่ใช ยอมมีผลตอการถายทอด และแมแตความลักลั่นของถอยคําเปนสิ่งที่ไมควรเกิดขึ้น
ในประวัติศาสตรของการตรากฎหมายไทยจะมีแบบการเขียนและลีลาการเขียนเปนไปตามยุคสมัย
ในสมัย หนึ่ งต อ งการแบบพิธี แ ละความศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ ร า งกฎหมายก็ จ ะเป น การถ า ยทอดอุ ด มคติ
ตามนั้น แตเมื่อรา งกฎหมายตองการความงายในการเขาใจและการใชกฎหมาย ลีลาการรา ง
กฎหมายก็ จ ะเปลี่ ย นไป ปจ จุ บั น นี้แ บบกฎหมายจะเปน แนวทางเบื้อ งต น ที่ ชว ยให เกิ ด ความ
สอดคลองในการรางกฎหมาย ไมเกิดการขัดกัน งายตอการเขาใจของผูใชกฎหมาย
การจัดทําคูมือการรางกฎหมายนี้จะแบงเนื้อหาเปนสี่สวน ดังนี้
-บทที่ ๑ โครงสรางแบบกฎหมายของพระราชบัญญัติ
-บทที่ ๒ แบบของกฎหมายลําดับรอง
-บทที่ ๓ การใชถอยคําในกฎหมาย
-บทที่ ๔ คุณภาพของรางกฎหมาย

บทที่ ๑
โครงสรางและแบบกฎหมายของพระราชบัญญัติ
__________

การนําเสนอแบบของพระราชบัญญัติจะลําดับตามโครงสรางของพระราชบัญญัติ
ดังตอไปนี้
-การเขียนหลักการและเหตุผล
-ชื่อของรางพระราชบัญญัติ
-แบบของคําปรารภ
-วันใชบังคับของพระราชบัญญัติ
-บทนิยาม
-มาตราผูรักษาการตามกฎหมาย
-การยกเลิก การแกไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
-การแกไขเปลี่ยนแปลง “คํา” หรือถอยคําในพระราชบัญญัติ
-การแบงหมวดหมู และโครงสรางของพระราชบัญญัติ
-สภาพบังคับของกฎหมาย
-บทเฉพาะกาล
-บัญชีและตารางทายพระราชบัญญัติ
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การเขียนหลักการและเหตุผล
การเขียนหลักการ
วัตถุประสงคและหนาที่ของหลักการ - หลักการของรางพระราชบัญญัติมีไวเพื่อ
เปนการแสดงขอบเขตหรือแสดงความประสงคของรางพระราชบัญญัติฉบับนั้นวาตองการจะใหมี
กฎหมายหรือเพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องใดบาง หลักการของรางกฎหมายจะเปนกรอบใหญของ
เนื้อหาที่รางกฎหมายฉบับนั้นประสงคจะใหมี
การที่จะตองมีหลักการก็เพื่อแสดงเนื้อหาสาระของกฎหมายที่เปนหลักสําคัญ
ตามที่กลาวขางตน แตหากไมเขียนไวแลว ผูพิจารณารางกฎหมายอาจเสียเวลาอานรางกฎหมาย
นั้นกอนทั้งฉบับ
การรางกฎหมายของบางประเทศจะไมเขียนหลักการและวัตถุประสงคของการมี
กฎหมายแยกอกมาตางหากจากตัวกฎหมาย แตจะเขียนหลักการและวัตถุประสงคของกฎหมาย
(purpose) เปนมาตราใดมาตราหนึ่งในกฎหมายเลย ซึ่งมักจะเปนมาตราตนๆ ของรางกฎหมาย
นั้นๆ และทําใหผูอานกฎหมายไดเขาใจกฎหมายนั้นไดทันทีเมื่ออานกฎหมาย
ในการพิจารณารางกฎหมายของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาในวาระที่หนึ่งจะ
พิ จ ารณาความถู ก ต อ งเหมาะสมของหลั ก การของร า งกฎหมายก อ น (รั บ หลั ก การ) ส ว น
รายละเอียดของถอยคําจะเปนเชนไรนั้นจะพิจารณากันภายหลัง เพราะฉะนั้นขอบังคับการประชุม
ของสภาผูแทนราษฎรหรือขอบังคับการประชุมของวุฒิสภาจะกําหนดเสมอวารางพระราชบัญญัติ
ตองระบุ “หลักการ” ของรางกฎหมายไวดวย
ในการยกรางกฎหมายนั้นผูรางกฎหมายมักจะสับสนระหวาง “หลักการ” และ
“เหตุผล” ของรางพระราชบัญญัตินั้นเสมอ หลักการจะหมายถึงความตองการใหมีอะไรหรือ
ตองการกําหนดอะไร สวนเหตุผลนั้นเปนการอธิบายวาเปนไปเพื่อเหตุอันใดจึงตองมีการกําหนด
หรือแกไขเชนนั้น
หลักการของรางพระราชบัญญัติมีแบบการเขียนในสามลักษณะ ดังนี้
๑. กรณีใหมีกฎหมายเปนครั้งแรก ใหใชถอยคําวาใหมีกฎหมายนั้น
ตัวอยาง
ใหมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
ใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
ใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
ใหมีกฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
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ใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี
๒. กรณียกเลิกกฎหมายเดิมทั้งฉบับ และยกรางขึ้นใหม ใหใชถอยคําวาปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการนั้น
ตัวอยาง
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริการราชการแผนดิน
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย
๓. กรณี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย
หมายถึ ง การเพิ่ ม มาตราลงไปใน
พระราชบัญญัติที่ใชบังคับอยู หรือการแกไขบทบัญญัติเดิมบางมาตราใหเหมาะสมขึ้น
๓.๑ หลักการเดียว
ตัวอยาง
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ...... เพื่อ
๓.๒ หลายหลักการ มีแบบการเขียนดังนี้
ตัวอยาง
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ พ.ศ.
๒๕๒๘ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภให
เหมาะสมชัดเจน (แกไขบทนิยามคําวา “การพยาบาล” และ “การผดุงครรภ” และเพิ่มบทนิยาม
คําวา “การประกอบวิชาชีพการพยาบาล” และ “การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ” ในมาตรา ๔)
(๒) ให รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจตรวจสอบ คน หรือยึดพยานหลักฐานตางๆ ได (เพิ่มบทนิยาม
คําวา “พนักงานเจาหนาที่” ในมาตรา ๔ เพิ่มหมวด ๕ ทวิ พนักงานเจาหนาที่ มาตรา ๔๕ ทวิ
มาตรา ๔๕ ตรี มาตรา ๔๕ จัตวา มาตรา ๔๕ เบญจ)
ขอสังเกต
๑. ทําไมแบบกฎหมายจึงใชคําวา “ใหมี” “ปรับปรุง” และ “แกไขเพิ่มเติม” ใน
หลายสถานการณ
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คําวา “ใหม”ี นั้นจะใชในกรณีมีกฎหมายใหมซึ่งไมเคยมีกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระ
นั้นมากอน
คําวา “ปรับปรุง” เปนการยกเลิกกฎหมายเดิมแลวเขียนขึ้นมาใหม ก็คือการ
ปรับปรุงกฎหมายเดิม
สวน “แกไขเพิ่มเติม” แมเปนการปรับปรุงของเกา แตเนื่องจากวาไมไดยกเลิก
ทั้งหมด แตแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มของเดิม จึงเรียกวาแกไขเพิ่มเติม
๒. การเขียนหลักการในรางพระราชบัญญัติโดยเฉพาะเมื่อเปนการแกไขเพิ่มเติม
รางกฎหมายที่มีหลายหลักการ (กรณี ๓.๒) มีการวางแบบที่มีความเปนมายาวนาน ทั้งจากการ
วางแบบของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และจากวิวัฒนาการของขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรที่มีขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ
การเขียนหลักการกวางเกินไปจะทําใหไมอาจทราบวาเสนอแกไขอยางไร และ
สวนใด แตหากเขียนแคบเกินไปหรือระบุเจาะจงก็จะมีปญหาที่จะเปนขอจํากัดการแปรญัตติแกไข
เพิ่มเติมรางฯไมได โปรดดูขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔๑๔
แต เ ดิม นั้ น ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ได เ คยมี ก ารพิ จ ารณารา งพระราชบั ญ ญั ติแ ก ไ ข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผูแทนราษฎร ไดเชิญนายมีชัย ฤชุพันธ ซึ่งดํารงตําแหนงประธาน
วุฒิสภาในขณะนั้น แสดงความคิดเห็นวาหลักการควรเขียนละเอียดเพียงใด ถาเขียนลงไปแลวจะมี
การแกไขเพิ่มเติมไดอยางไร จะเปนการเกินหลักการหรือไม ทานไดแสดงความเห็นวา
“การเขียนหลักการแหงรางที่เสนอคือระบุเรื่องที่จะแกไขเปนแตละเรื่อง

ใหมีการ
ระบุมาตราที่แกไขเปนวงเล็บตอทาย ซึ่งในกรณีเชนนี้เรื่องที่กําหนดไวคือ “หลักการ” สวนเลข
มาตราที่อยูในรางนั้นเปนเพียงการแสดงวาในรางนี้แกไขมาตราใดบาง เลขมาตราจึงมิใชหลักการ
ฉะนั้น กรรมาธิการจึงตองดําเนินการตามขอ ๙๙ โดยอาจเพิ่มเติมมาตราขึ้นใหม ตัดทอนหรือ
แกไขเพิ่มเติมมาตราเดิมในรายละเอียดของเรื่องนั้นได ถาอยูในกรอบของเรื่องที่ระบุไว เวนแต
ขัดแยงกับหลักการหรือเพิ่มเรื่องใหมที่มิไดเสนอแกไข จึงจะเปนเรื่องที่ขัดหลักการ อยางไรก็ดี
กรรมาธิการอาจขอยกเวนการใชบังคับขอ ๙๙ ได และเพื่อใหกรรมาธิการมีโอกาสกลั่นกรอง
กฎหมายใหสมบูรณยิ่งขึ้นก็อาจทําเปนขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการเขียนหลักการที่สภาตองการ
เพื่ อ ให รัฐบาลนํ า ไปพิจ ารณาต อไปหรือเสนอใหมีการแกไขขอบังคับ การประชุมสภา โดยตัด
ขอจํากัดที่กําหนดใหการพิจารณาตองไมขัดกับหลักการออก”
๑๔

ขอ ๑๐๐ รางพระราชบัญญัติตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้
(๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
(๒) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง

คูมือการรางกฎหมาย

๑๓

การเขียนหลักการในรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ที่ยกเปน ตั วอยา งนี้ มาจากการเสนอของรองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต) ตอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้น (นาย
ไมตรี ตันเต็มทรัพย) ในการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว (เรื่องเสร็จที่ ๗๘๗/
๒๕๓๗) อันเปนการวางแบบการเขียนกฎหมายภายในสํานักงานฯ เพื่อใหการเขียนหลักการ
ชัดเจนกะทัดรัด และสอดคลองกับขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น (ขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕) และแนวทางนี้ไดใชมาจนถึงปจจุบัน
ในป จ จุ บั น สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได กํ า หนด “แบบ ” การเขี ย น
หลักการของรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ตามบันทึกเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นาย
อักขราทร จุฬารัตน) รายงานตอรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายโภคิน พลกุล)) ดังนี้
(๑) ใหระบุเรื่องที่เปนสาระสําคัญของการแกไขในครั้งนั้นใหเขาใจชัดเจนวามี
การแกไขในเรื่องใดของบทบัญญัตินั้น เพื่อแสดงใหเห็นวัตถุประสงคในการเสนอแกไขบทบัญญัติ
ดังกลาวใหรัฐสภาพิจารณาวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับขอเสนอแกไข ขอความที่กําหนดไว
เปนหลักการจึงตองกําหนดกรอบไวใหเพียงพอที่จะเขาใจไดวาในการเสนอรางกฎหมายผูเสนอมี
ความประสงคจะแกไขบทบัญญัติเดิมใหเปนอยางไร
(๒) การที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าระบุ เ ลขมาตราไว ด ว ยนั้ น (ซึ่ ง
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรไมไดบังคับไว) เปนการแสดงใหเห็นวารางที่เสนอขอแกไข
ตามเรื่องที่ ระบุไ วในหลักการไดมี การแกไขมาตราใดบาง โดยเลขมาตรามิใ ชสาระสําคั ญของ
หลักการ
๓. ในรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบางฉบับมีบทบัญญัติอันเปนบทเฉพาะ
กาลดวย มีปญหาวาตองระบุไวในหลักการของรางฯ ดวยหรือไม ปจจุบันนี้ไดวางแบบวา ไมตอง
ระบุไว ตามคําสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธ) วา
“บทเฉพาะกาลนั้นไมตองเขียนไวในหลักการ เพราะเนื้อหาของกฎหมายเองจะ
เปนเครื่องชี้วาจําเปนตองมีบทเฉพาะกาลหรือไม หากเขียนเรื่องบทเฉพาะกาลไวในหลักการแลว
และมีการแกไขในรางกฎหมาย ซึ่งจําเปนตองมีบทเฉพาะกาลเพิ่มเติมจะทําใหเขียนเพิ่มไมได
เพราะไปจํากัดไวในหลักการเสียแลว”
การเขียนเหตุผล

คูมือการรางกฎหมาย

๑๔

๑. เหตุผลในรางพระราชบัญญัติจะเปนการแสดงเจตนารมณของการมีกฎหมาย
นั้น จึงปรากฏวาในการใหความเห็นทางกฎหมาย (ตีความ) ของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ
องคกรอื่นก็ดี มักอางเหตุผลเปนเจตนารมณของกฎหมายประการหนึ่งของกฎหมายเสมอ ๑๕
๒. ผูรางกฎหมายจึงควรระลึกวา การเขียนเหตุผลของรางพระราชบัญญัติควร
กระทําดวยความระมัดระวัง ซึ่งผูรางกฎหมายตองลําดับความคิดวา ปญหาเดิมเปนอยางไร ทําไม
ตองมีการแกไขหรือมีกฎหมายนั้น รวมทั้งหลักการโดยรวมเปนอยางไร เปนตน ไมใชกลาวแต
เพียงวา กฎหมายเดิมลาสมัยหรือใชมาเปนเวลานาน สมควรปรับปรุงใหสอดคลองกับกาลสมัย ซึ่ง
ไมไดชี้ความเปนมาเปนไปของรางไวเลย ตัวอยางกฎหมายขางทายนี้ จะเปนตัวอยางของการเขียน
เหตุผลในกฎมายที่ดี
ขอสังเกต- การเขียนเหตุผลของรางฯ ที่ดี ไมจําเปนตองยาว เพราะไมใชการเลา
เรื่อง แตขอใหเขียนอยางครบถวน และเมื่อรางเสร็จแลว ลองทบทวนดูวาถาทานเปนผูอานแลวจะ
สามารถเขาใจเจตนารมณของกฎหมายไดอยางเพียงพอหรือไม
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจาหนาที่
ดําเนินกิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม
การปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่และเกิดความ
เสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปน
การไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดในการกระทําตาง ๆ เปนการ
เฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะ
มีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจหรือ
ความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมใน
ระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย
ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณีเปน
การกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอนกําลังขวัญในการทํางานของ
เจ า หน า ที่ ด ว ย จนบางครั้ ง กลายเป น ป ญ หาในการบริ ห ารเพราะเจ า หน า ที่ ไ ม ก ล า ตั ด สิ น ใจ
ดํา เนิน งานเทา ที่ ค วร เพราะเกรงความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะเกิ ด แก ต น อนึ่ ง การให คุ ณให โ ทษแก
เจ า หน า ที่ เ พื่ อ ควบคุ ม การทํ า งานของเจ า หน า ที่ ยั ง มี วิ ธี ก ารในการบริ ห ารงานบุ ค คลและการ
ดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกสวนหนึ่ง อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดยไม
๑๕

เหตุผลทายพระราชบัญญัติที่พิมพลงในราชกิจจานุเบกษา ไมใชสิ่งเดียวที่จะแสดง
เจตนารมณของกฎหมาย แตเจตนารมของกฎหมายอาจมาจากสวนอื่นของกฎหมายก็ได และการอานกฎหมาย
เพื่อหาเจตนารมณนั้นควรอานกฎหมายทั้งฉบับ

คูมือการรางกฎหมาย

๑๕

รอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานใน
หน า ที่ เ ฉพาะเมื่ อ เป น การจงใจกระทํ า เพื่ อ การเฉพาะตั ว หรื อ จงใจให เ กิ ด ความเสี ย หายหรื
อประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลัก
ลู ก หนี้ ร ว มมาใช บั ง คั บ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเป น ธรรมและเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ตัวอยาง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการ
สมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
และการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกําหนดใหการบริหารราชการ
แนวทางใหม ต อ งมี ก ารกํ า หนดนโยบาย เป า หมาย และแผนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให ส ามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละระดับไดอยางชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีเปนแนวทางในการกํา กับ การกํ า หนดนโยบายและการปฏิ บั ติราชการ และเพื่ อใหกระทรวง
สามารถจัดการบริหารงานใหเปนไปตามเปาหมายได จึงกําหนดใหมีรูปแบบการบริหารใหม โดย
กระทรวงสามารถแยกสวนราชการจัดตั้งเปนหนวยงานตามภาระหนาที่ เพื่อใหเกิดความคลองตัว
และสอดคลองกับเปาหมายของงานที่จะตองปฏิบัติ และกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการ
ต า ง ๆ ที่ มี ง านสั ม พั น ธ กั น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถกํ า หนดเป า หมายการทํ า งานร ว มกั น ได และมี
ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า กั บ การบริ ห ารงานของกลุ ม ภารกิ จ นั้ น โดยตรงเพื่ อ ให ง านเป น ไปอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว รวมทั้ ง ให มี ก ารประสานการปฏิ บั ติ ง าน และการใช ง บประมาณ
เพื่อที่จะใหการบริหารงานของทุกสวนราชการบรรลุเปาหมายของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และลดความซ้ํ า ซ อ น มี ก ารมอบหมายงานเพื่ อ ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ร าชการ และสมควร
กําหนดการบริหารราชการในตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหนาที่และสามารถ
ปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการ นอกจากนี้ สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการดูแลการจัดสวนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาคราชการใหมีการจัดระบบ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ตัวอยาง
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

คูมือการรางกฎหมาย

๑๖

หมายเหตุ : - เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่
บทบัญญัติมาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรอง
สิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของบุคคล ซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทํา
ความผิดอาญาของผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น และไมมีโอกาส
ไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการไดรับคาทดแทนในกรณี
ของบุคคลซึ่งตกเปนจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคํา
พิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการ
กระทําของจําเลยไมเปนความผิด ดังนั้น เพื่อใหการรับรองสิทธิดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

คูมือการรางกฎหมาย

๑๗

ชื่อของรางพระราชบัญญัติ
แบบชื่อของรางพระราชบัญญัติมีดังนี้
๑. ชื่อของรางพระราชบัญญัติกรณียกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ
๒. ชื่อของรางพระราชบัญญัติกรณีแกไขเพิ่มเติม
๒. ชื่อของรางพระราชบัญญัติกรณีแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด (หรือรางพระ
ราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ) ประมวลกฎหมาย หรือประกาศของคณะปฏิวัติ
ชื่อของพระราชบัญญัติแมปรากฏเปนครั้งแรกในบันทึกหลักการและเหตุผลของ
ราง และในตัวรางเปนลําดับถัดมาก็ตาม แตการใหเรียกชื่อวากฎหมายใดนั้น ปรากฏบัญญัติใน
มาตรา ๑ ของรางฯ เพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว การอางชื่อกฎหมายที่ถูกตองตอง
อ า งตามตั ว อั ก ษรและการเรี ย กชื่ อ ในมาตรา ๑ (โปรดดู ป ญ หาการอ า ง “พระพุ ท ธศั ก ราช ”
“พุทธศักราช” หรือ “พ.ศ.” ในชื่อกฎหมาย ในสวนการใชถอยคําในกฎหมาย)
ขอสังเกต
๑. การกําหนดชื่อของรางพระราชบัญญัติควรกําหนดใหครอบคลุมวัตถุประสงค
และสาระของกฎหมาย ตองนึกถึงความเขาใจเนื้อหาของกฎหมายของผูใชกฎหมายดวย ในชั้นการ
ตรวจพิ จ ารณาร า งฯ ชื่ อ ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ย อ มเปลี่ ย นให เ หมาะสมได เ สมอ เช น
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ เดิม
ชื่อตามที่เสนอใชวา “รางพระราชบัญญัติการนําสินคาเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ....” (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๐ /๒๕๒๒) พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
เปลี่ ย นชื่ อ ไปมาหลายครั้ ง จากร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกี ฬ าแห ง ชาติ พ.ศ. .... เป น ร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกี ฬ า พ.ศ. ... จนเป น ชื่ อ ป จ จุ บั น (เรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๑๒๗/๒๕๒๒) และ
พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันการทุมตลาด พ.ศ. ๒๕๐๗ ก็ตั้งชื่อใหมใหครอบคลุมเนื้อหา
๒. ตองพิจารณาวาชื่อนั้นยืดยาวเกินไปหรือไม ถายาวเกินไป จะยอใหสั้นลงได
หรือไม
๓. หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อกฎหมายดวย คําวา “รางพระราชบัญญัติการ...” หรือ
“รางพระราชบัญญัติวาดวย...” เพราะขณะนี้มีกฎหมายที่ตั้งชื่อดังกลาวจํานวนมาก ทั้งที่ไมจําเปน
๔. การคนหากฎหมายโดยชื่อกฎหมายบางครั้งก็หายาก เชน การรวมลงทุนกับ
รั ฐ บาลในกิ จ การที่ มี มู ล ค า มาก อยู ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการให เ อกชนเข า ร ว มงานหรื อ
ดํ า เนิ น การในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ การสอบสวนและการลงโทษการฮั้ ว อยู ใ น
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตน
ตอไปการจัดทําดัชนีกฎหมายแยกตามเรื่อง (subject) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจตอง
จัดทําขึ้น เพื่อการคนหากฎหมายของประชาชน

คูมือการรางกฎหมาย

๑๘

ตัวอยาง
รางพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.
....
รางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ.
....
รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ....
ตัวอยาง
รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หมายเหตุ – แนวทางการกําหนดชื่อ จะนับฉบับที่ที่แกไขเพิ่มเติมตอไปเรื่อยๆ
และฉบับแรกนั้น แมเปนฉบับที่หนึ่งของการมีกฎหมายนั้นก็ตาม เราก็ไมระบุวาฉบับที่ ๑ ใน
กฎหมาย
ตัวอยาง
รางพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ.
....
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หมายเหตุ-

คูมือการรางกฎหมาย

๑๙

๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย หรือประกาศของคณะ
ปฏิวัติใชแบบทํานองเดียวกัน
๒. กรณีที่แกไขเพิ่มเติมตอเปนครั้งถัดๆ มา จะตองระบุฉบับที่ของการแกไขดวย
ดังตัวอยางการแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
ฯ ซึ่ง ระบุ “(ฉบับที่ ..)” ไวดวย

คูมือการรางกฎหมาย

๒๐

แบบของคําปรารภ
คํ า ปรารภเป น ส ว นของกฎหมายที่ ก ล า วถึ ง อํ า นาจและที่ ม าในการตรา
พระราชบัญญัติ ซึ่งตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิบไตยซึ่งมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขนั้น พระมหากษัตริยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวามีกฎหมายโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา คําปรารภจึงเปนที่ที่จะบอกใหทราบถึงที่มา ความจําเปน รวมทั้ง
เปาหมายในการตรากฎหมาย
กฎหมายสมั ย โบราณแต เ ดิ ม นั้ น เขี ย นคํ า ปรารภเขี ย นไว ย าวมากและแสดง
เจตนารมณของการออกกฎหมายไวดวย (ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอผูใชกฎหมาย)
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ (ยังใชบังคับอยู)
“มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทั่วกันวา ตามพระราชประเพณีและพระ
ราชกําหนดกฎหมายที่มีสืบมาแตโบราณ ยอมถือวาบรรดาชางปาทั้งสิ้น คือ ที่เรียกวา ชางโขลงก็ดี
หรือชางเถื่อนก็ดี ซึ่งมีอยูในพระราชอาณาจักรนับวาเปนของหลวงสําหรับแผนดิน ผูใดจะจับไปใช
สอยตองขออนุญาตตอรัฐบาล และตองแบงชางที่จับไดเปนชางหัวปาสําหรับใชราชการแผนดิน จึง
จะจับชางไปใชสอยได และถาผูใดทําอันตรายชางปาดวยประการใดๆ ยอมมีโทษตามกฎหมาย
เปนธรรมเนียมสืบมา
และบัดนี้ไดทรงทราบฝาละอองธุรีพระบาทวา มีผูขออนุญาตจับชางปามากขึ้น
กวาแตกอน และผูที่จับบางทีไมมีกําลังพอที่จะเลี้ยงรักษาไวไดทําใหชางลมตายก็มี ทั้งมีคนราย
ลอบทําอันตรายแกชางพลายที่มีงาเพื่อนํางาไปขายเปนประโยชนเสียก็มาก เปนเหตุใหชางปาลด
จํานวนนอยลงกวาแตกอน จึงทรงพระราชดําริวา ชางเปนสัตวที่มีประโยชนใชเปนกําลังพาหนะได
หลายอยางพระราชบัญญัติเดิมตราพระราชบัญญัติขึ้นใหมวเพื่อใหเหมาะแกกาลสมัยสําหรับการ
จับและปองกันอันตรายแกชางปาทั้งบํารุงพันธุชางปาในพระราชอาณาจักรใหเจริญขึ้นดวย จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติไวสืบไปดังนี้”
คําปรารภของกฎหมายระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ นิยมเขียนยาว
โดยนําวัตถุประสงคของการตรากฎหมายเขาไวดวย เชน พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช
๒๔๗๖ กฎหมายในระยะตอมาก็กลาวแตเพียงการใหมีกฎหมาย หรือการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เทานั้น

คูมือการรางกฎหมาย

๒๑

การเขียนคําปรารภในปจจุบันมีแบบแผนดังนี้
๑. กรณีตราพระราชบัญญัติขึ้นใชบังคับครั้งแรก ใชวา “โดยที่เปนการสมควรให
มีกฎหมาย .....” หรือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมาย .....” โปรดสังเกตวาจะใชการเขียนทั้ง
สองแบบดังกลาว แตขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดกําหนดแบบใหใชวา “โดยที่เปน
การสมควรมีกฎหมาย ....” เทานั้น ทั้งนี้ แบบการเขียนดังกลาว จะสอดคลองกับแบบธรรมเนียม
ในการตราพระราชบัญญัติ ซึ่งพระมหากษัตริยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
ว า สมควรมี ก ฎหมายนั้ น และทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว โ ดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
๒. กรณีการปรับปรุงกฎหมาย ใหใชวา “โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมาย
.....”
๓. กรณี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย ให ใ ช ว า “โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไ ข
เพิ่มเติมกฎหมาย ....”
ตัวอยาง
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
อยางไรก็ตาม มีกฎหมายบางฉบับเขียนคําปรารภแตกตางออกไป ซึ่งเปนการ
ปรั บ ปรุง กฎหมายสองฉบั บ รวมกั น เปน ฉบั บ เดี ยว เชน พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือแยกกฎหมายเดิมออกจาก
กัน เชน พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒
ตัวอยาง
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและ
กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายว า ด ว ยคณะกรรมการกฤษฎี ก าและ
กฎหมายวาดวยเรื่องราวรองทุกข
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๒๒

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา โดยปรับปรุง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันการผูกขาดซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคา
และปองกันการผูกขาด
๔. การเขี ย นคํ า ปรารภเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๙ ๑๖ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน
บทบัญญัติดังกลาวของรัฐธรรมนูญไดกําหนดวาการตรากฎหมายที่มีผลเปนการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระทําไดดวยเหตุของการที่รัฐธรรมนูญฯกําหนดไว และ
ตองระบุมาตราแหงรัฐธรรมนูญฯที่ใหอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไวในกฎหมายนั้นดวย
การวางแบบของการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองนี้ แบบ
ของรางกฎหมายในป จ จุบั น ได เขี ย นไว ใ นคํ าปรารภ อยา งไรก็ ต าม แตเดิมนั้นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดกําหนดใหเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวเปนมาตราหนึ่งในราง
พระราชบั ญ ญั ติ แยกต า งหาก (ไม ไ ด เขีย นไวใ นคําปรารภ) ดวยเหตุผลที่กฎหมายยอมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในภายหลังได อาจมีการเพิ่มหรือลดการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การ
แกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังยอมทําได หากเขียนในคําปรารภแลวจะเพิ่มเติมอีกไมไดเลย แต
ฝายนิติบัญญัติไมเห็นดวยกับการกําหนดแบบดังกลาว โดยเห็นวาบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพไมใช
เนื้อหาของกฎหมาย แตเปนการเตือนหรือแจงใหประชาชนทราบ จึงควรใหเขียนไวในคําปรารภ
ใหเปนที่เขาใจเสียในเบื้องตน ซึ่งแบบดังกลาวเปนแบบของคําปรารภในปจจุบัน ตามตัวอยางดังนี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ตัวอยาง
๑๖

มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใน
การตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
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๒๓

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ในระหว า งที่ ทํ า การวางแบบการเขี ย นบทจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยฝ า ยนิ ติ
บัญญัตินั้น ปรากฏวามีรางพระราชบัญญัติจํานวนหนึ่งผานการพิจารณาของรัฐสภาไปกอน ซึ่ง
เขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพแตกตางออกไป กฎหมายดังตอไปนี้จึงไมอาจถือเปนแนวทางการ
วางแบบที่ใชในปจจุบันนี้ได
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค อันเปน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมซึ่งมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใหเขียนเปนมาตรา ๓ ทวิ
มาตรา ๓ ทวิ พระราชบั ญ ญัติ นี้ เ ปน กฎหมายเกี่ ย วกับ การจํ า กั ด เสรี ภ าพใน
เคหสถาน สิทธิในทรัพยสินของบุคคล และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ซึ่ง
ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ให
เขียนไวเปนมาตรา ๒ ทวิ
มาตรา ๒ ทวิ พระราชกําหนดนี้เปนกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในทรัพยสิน
ของบุคคลซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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๒๔

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตราใดบางที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพและตอง
อางในคําปรารภ ไดมีความเห็นตรงกันวา เฉพาะบทมาตราที่อยูในหมวด ๓ เทานั้น หรือในหมวด
อื่นดวย (เชน หมวด ๘ วาดวยศาล ก็มีบางมาตรา เชน การคน ยึด การเขาไปในเคหสถาน)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไมไดวางแบบใหเปนที่ยุติ แตสําหรับการอางมาตรา ๓๐
(ความเสมอกันในกฎหมาย) จะตองกระทําหรือไมนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวาง
แนวทางวาไมตองอาง เพราะมาตราดังกลาวเปนการประกันสิทธิ ไมใชการจํากัดสิทธิ
การเขียนบทจํากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญยังมีปญหาตอไปอีกวา ในพระราชบัญญัติ
ฉบับแกไขเพิ่มเติมจะอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพียงใด กลาวคือ อางตามเนื้อหาที่แกไขนั้น
กลาวคือ ถากระทบสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด จึงจะอาง หรือตองอางทุกมาตราที่เปนการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพในพระราชบัญญัติฉบับแรก เพราะเปนการแกไขพระราชบัญญัตินั้น ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าได ถื อ ตามแนวทางที่ ส อง (หนั ง สื อ เวี ย นภายในของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การอางบทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗)
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๒๕

วันใชบังคับของพระราชบัญญัติ
วันใชบังคับของกฎหมายมีเพื่อเปนการประกาศแกประชาชนถึงการใชกฎหมาย
และนอกจากนี้ แ ล ว ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น จะต อ งดํ า เนิ น การตามมาตรา ๙๓ ของ
รัฐธรรมนูญดวย ที่บัญญัติวา “รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน
ยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจาก
รัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ให
ใชบังคับเปนกฎหมายได” แตกฎหมายที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นเอง ก็อาจกําหนดวัน
การมีผลบังคับใชไวดวยก็ได เพื่อความเหมาะสมของกฎหมายแตละฉบับ
แบบของวันใชบังคับของพระราชบัญญัติ
๑. ใหใชบังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเปนวันใชบังคับ
ของพระราชบัญญัติเปนสวนใหญ
๒. ระบุใหลวงพนไประยะหนึ่งกอน
๓. ระบุวันที่แนนอน ซึ่งอาจกําหนดวันในอนาคต หรือวันที่ยอนหลัง
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
พระราชบัญญัติใหใชพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

ตัวอยาง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ตัวอยาง การกําหนดวันใชบังคับยอนหลัง
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
เปนตนไป

ตัวอยาง การกําหนดวันใชบังคับวันในอนาคต
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
เปนตนไป
วันใชบังคับของพระราชบัญญัติอาจกําหนดประกอบกับเงื่อนไขอื่นได ดังนี้
๑. กําหนดวันสิ้นสุดการใชบังคับไวดวย
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไปเปนกําหนดเวลาไมเกิด ๑ ป
ตั ว อย า งข า งต น นี้ จ ะพบเห็ น ไม ม ากนั ก สํ า หรั บ กฎหมายไทยในขณะนี้
ศาสตราจารย ดร. อมร จันทรสมบูรณ ใหขอคิดเห็นไววา การกําหนดใหกฎหมายมีอายุนั้น มี
ขอพิจารณาวา เมื่อถึงระยะเวลาสิ้นสุดแลว กฎหมายจะหมดสภาพบังคับไปในทันทีไมได เพราะ
จะเกิ ด ช อ งว า งของการใช อํ า นาจบริ ห าร เพราะฉะนั้ น เห็ น ว า ไม ค วรกํ า หนดระยะเวลาสิ้ น สุ ด
กฎหมายไวต ายตั ว เวน แตกําหนดระยะเวลาเพื่อใหมีการทบทวนวากฎหมายนั้ นควรใหมีผ ล
ใชบังคับอยูหรือไม ก็สามารถกระทําได๑๗ อยางไรก็ตาม ในขณะเรามีปญหาการใชบังคับของ
๑๗

การบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการรางกฎหมายของไทย โดย ศาสตราจารย ดร.อมร
จันทรสมบูรณ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 4 ในการสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการราง
กฎหมายของฝายบริหาร วันที่ 17-19 กันยายน 2547 ณ โรงแรมรีเจนท ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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กฎหมายลําดับรองมากวา เมื่อประกาศแลว เราก็ไมเคยกลับไปทบทวน เมื่อเวลาผานไปจึงทําให
เกิดขอสงสัยวากฎหมายลําดับรองที่กําหนดกฎกติกาของรัฐนั้น โดยเฉพาะที่พนสมัย ขัดขวางตอ
การพัฒนาไมวาทางสังคมหรือเศรษฐกิจ และเปนการสรางขั้นตอนที่ไมจําเปน สมควรใหยังคงใช
อยูหรือไม การกําหนดวันสิ้นสุดจะเปนทางเลือกที่ดีของการบังคับใชหรือไม ซึ่งแนวทางการราง
กฎหมายของต า งประเทศในขณะนี้ นั้ น เห็น ว า การกํ า หนดวั น สิ้ น สุ ด การบั ง คับ ใช ไ ว จะทํ า ให
กฎหมายนั้นไมกลายเปนภาระตอประชาชนเมื่อสภาพการณเปลี่ยนไป
๒. กําหนดวันใชบังคับประกอบกับทองที่
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขต
ของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใช
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม
๓. การใหใชกฎหมายเปนบางสวนกอนก็สามารถกระทําได
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติแหงหมวด ๓ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป
๔. กําหนดประกอบกับเงื่อนไขอื่น เชน ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป แตจะใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดและเมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
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การดํ า เนิ น การตราพระราชกฤษฎี ก าตามวรรคหนึ่ ง ให น ายกรั ฐ มนตรี รั บ ฟ ง
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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บทนิยาม
วัตถุประสงคของบทนิยาม
๑. เพื่อกําหนดความหมายของถอยคําที่ใชในรางกฎหมาย ใหเปนที่เขาใจตรงกัน
เนื่องจากถ อยคํ า อาจมีความหมายกวางหรือ แคบ หรือเปนกรณีที่ ผูรา งฯตองการที่จะอธิ บ าย
ความหมายของคํานั้นในความหมายอยางใดอยางหนึ่ง บางทานเรียกบทนิยามวา “บทวิเคราะห
ศัพท”
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖
“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่
บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส
“เด็กเร รอน ” หมายความว า เด็กที่ไ มมีบิ ดามารดาหรือผูปกครองหรือมีแ ตไ ม
เลี้ยงดูหรือไมสามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตางๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรม
ใชชีวิตเรรอนจนนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพของตน
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
“น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ” หมายความว า ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว น้ํ า มั น เบนซิ น น้ํ า มั น
เชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ เครื่ อ งบิ น น้ํ า มั น ก า ด น้ํ า มั น ดี เ ซล น้ํ า มั น เตา น้ํ า มั น หล อ ลื่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียมอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่น กาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ หรือสิ่ง
อื่นที่ใชหรืออาจใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวขางตน และ
ให ห มายความรวมถึ ง สิ่ ง อื่ น ที่ ใ ช ห รื อ อาจใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง หรื อ เป น สิ่ ง หล อ ลื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี
กําหนดใหเปนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โปรดสังเกตวาผูรางไดนิยามคําวา “เด็ก” โดยอิงกับอายุและการสมรส และนิยาม
“เด็กแรรอน” เปนการอธิบายความหมายขอบเขตของคําดังกลาว สวนนิยาม “น้ํามันเชื้อเพลิง”
กําหนดใหเปนที่เขาใจวาในพระราชบัญญัตินี้ น้ํามันเชื้อเพลิงหมายถึงผลิตภัณฑของปโตรเลียมใน
ลักษณะตางๆ ที่เปนของเหลว รวมทั้งที่เปนกาซดวย
๒. ศัพททางเทคนิค โดยเปนการยากที่บุคคลโดยทั่วไปที่ใชกฎหมายจะเขาใจได
ผูรางกฎหมายจึงกําหนดความหมายไว และเมื่อในกฎหมายกลาวถึงคํานี้ ก็มีความหมายตาม
นิยามศัพทที่กําหนดขึ้น แตอยางไรก็ตาม เปนการยากเหมือนกันที่จะกําหนดวาเปนศัพททาง
เทคนิคสมควรนิยามหรือไม เพราะคําทางเทคนิคนั้นเองก็มีความซับซอนและมีวิวัฒนาการของวัน
เวลาอยู เชน คําวา “ซอฟตแวร” เปนตน ในการรางกฎหมายบางฉบับ ยากที่จะทํานายวิวัฒนาการ
ของซอฟแวร ผู ร า งฯจึ ง ไม ไ ด นิ ย ามไว แต ป ล อ ยให เ ป น ไปตามความเข า ใจกั น ในวงการ
คอมพิวเตอร แตถาจําเปนจะตองนิยามเพราะจะเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ หรือ
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ความรับผิดชอบ และมีบทลงโทษ ก็ควรนิยาม แตควรนิยามใหมีขอบเขตและสามารถยืดหยุนได
ตามตัวอยางของกฎหมายบางฉบับตัวอยางขางทายนี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
“คลื่ น แฮรตเซี ยน ” หมายความว า คลื่ น แม เ หล็ กไฟฟ า ที่ มี ค วามถี่ ร ะหว า ง ๑๐
กิโลไซเกิลตอวินาที และ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เมกกาไซเกิลตอวินาที
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
“โครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา กลุมของเครื่องโทรคมนาคมที่ตอถึงกัน
โดยตรง หรือโดยผานเครื่องชุมสายหรือเครื่องอื่ นใด เพื่อการโทรคมนาคมระหวางจุดหมาย
ปลายทางที่กําหนดดวยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอื่น ระบบใด
ระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
“ข อ มู ล ข า วสาร ” หมายความว า สิ่ ง ที่ สื่ อ ความหมายให รู เ รื่ อ งราว ข อ เท็ จ จริ ง
ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผา น
วิธีการใดๆ และไมวาจะได จัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสื อ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่น
ใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การเล น แชร ” หมายความว า การที่ บุ ค คลตั้ ง แต ส ามคนขึ้ น ไปตกลงกั น เป น
สมาชิกวงแชร โดยแตละคนมีภาระที่จะสงเงินหรือทรัพยสินอื่นใด รวมเขาเปนทุนกองกลางเปน
งวด ๆ เพื่อใหสมาชิกวงแชรหมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแตละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดย
วิธีอื่นใด และใหหมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย
โปรดสังเกตการใชความวา “หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได” และ
“และใหหมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย” ทั้งนี้ผูราง
กฎหมายประสงคที่จะใหเกิดความยืดหยุนตามพัฒนาของลูกเลนของสังคมหรือความกาวหนาของ
เทคโนโลยี
ตัวอยางตอไปนี้เปนนิยามที่อิงกฎหมายลําดับรองเพื่อขยายขอบเขตของนิยาม
แตผูรางไดเขียนอยางรัดกุมมาก ตัวอยางเชน แมจะใหขยายวงเงินได แตก็ตองไมนอยกวาที่
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กําหนดในนิยาม หากใชถอยคําเพียงวา “หรือตามวงเงินหรือทรัพยสินที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา” โดยไมมีคําวา “เพิ่มขึ้น” แลว ผูใชกฎหมายก็อาจตราพระราชกฤษฎีกาลดจํานวนวงเงิน
ใหนอยกวาหนึ่งพันลานก็ได ซึ่งจะทําใหวัตถุประสงคของกฎหมายเสียไป การเขียนกํากับไวเชนนั้น
ก็เปนการกํากับวาพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดวงเงินไดเทาที่จะเพิ่มขึ้นเทานั้น
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕
“โครงการ”

หมายความวา การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงิน
หรือทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพยสินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระ
ราชกฤษฎีกา
๓. เพื่อยอคําในกฎหมายใหสั้น เมื่อเขียนคํานี้ในกฎหมายก็ไมตองเขียนเต็ม
อยางยืดยาว อันเปนการประหยัดถอยคําในกฎหมาย
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
“เจาหนาที่”หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือ
ไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
คําแนะนําในการเขียนบทนิยาม
๑. นิยามควรอยูสวนตนของกฎหมายเสมอกอนที่จะกลาวถึงเนื้อความอันเปนบท
บังคับกฎหมาย ซึ่งก็เปนไปตามตรรกะ คือ ตองกลาวใหผูอานกฎหมายใหทราบลวงหนากอน ดัง
จะเห็นไดวา บทนิยามมักขึ้นตนดวยความวา “มาตรา .. ในพระราชบัญญัตินี้ ..” แลวจึงกลาวถึง
นิยามแตละคํา
แตอยางไรก็ตาม หากเปนนิยามที่ตองการใหมีความหมายเฉพาะที่ เชน เพื่อใช
ในมาตรานั้นๆ หรือเฉพาะในหมวดนั้นเทานั้น ก็สามารถกระทําไดได ซึ่งจะขึ้นตนโดยใชคําวา
“เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้...” หรือ “ในหมวดนี้ ...” หรือ “ในสวนนี้ ...”
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ตัวอยาง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต ก ารทุ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค า จาก
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๒ ในหมวดนี้
“รัฐบาล” หมายความรวมถึง หนวยงานตางๆ ของรัฐดวย
“วิสาหกิจ” หมายความวา วิสาหกิจหรืออุตสาหกรรม หรือกลุมวิสาหกิจ หรือ
กลุมอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๔๕ ในสวนนี้
“หลักทรัพย” หมายความวา หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือหลักทรัพย
อื่นที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได
“กิ จ การ”หมายความว า บริ ษั ทที่ มี หลั กทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พ ย
บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัทมหาชนจํากัด
๒. นิยามอาจขยายความหมายของคํา ใหหมายความรวมถึงสิ่งอื่นดวย โดยอาจ
ใชคําวา “หมายความวา ........... และใหหมายความรวมถึง ........... ดวย”
ตัวอยาง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ผู จั ด การ ” หมายความรวมถึ ง รองผู จั ด การ ผู ช ว ยผู จั ด การ และผู ซึ่ ง ดํ า รง
ตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นดวย
พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑
“ผูคาน้ํามัน” หมายความวา ผูกระทําการคาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยซื้อ โดยสั่งหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักร หรือไดมาไมวาดวยประการใด เพื่อจําหนาย และใหหมายความรวมถึง
ผูกลั่นหรือผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันปโตรเลียมดิบหรือจากสิ่งอื่นดวย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการ
ตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗
“โทษ ” หมายความว า จํ า คุ ก กั ก ขั ง และหมายความรวมถึ ง วิ ธี ก ารเพื่ อ ความ
ปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ การพักการ
กักกัน และการลดวันตองโทษดวย
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๓. ความหมายของคําที่เกินจากความเขาใจปรกติ
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
“สัตวน้ํา” หมายความวา สัตวที่อาศัยอยูในน้ําหรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ํา
หรืออาศัยอยูในบริเวณที่น้ําทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา กระ ตะพาบน้ํา จระเข
รวมทั้งไขของสัตวน้ํานั้น สัตวน้ําจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม ปลิงทะเล ฟองน้ํา หินปะการัง กัลปงหา
และสาหรายทะเล ทั้งนี้ รวมทั้งซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวน้ําเหลานั้น และหมายความ
รวมถึงพันธุไมน้ําตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ
จะเห็นไดวานิยาม “สัตวน้ํา” ขางตน กําหนดใหหมายความถึงพันธไมน้ําดวย
และมีขอสังเกตวาการนิยามเชนนี้ไมควรเขียนไปถึงขนาดผิดไปจากความเขาใจของบุคคลธรรมดา
ที่จะคาดการณได
๔. ความหมายคําๆ เดียวกันในกฎหมายตางกันก็อาจใหความหมายตางกันได
แลวแตวัตถุประสงคของกฎหมาย เชน “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห
พ.ศ. ๒๔๙๖ และ “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๕ ยอมแตกตางกัน
เปนตน
๕. ถานิยามถึงสิ่งที่ซับซอนมาก ควรใชเทคนิคของการแบงเปนอนุยอย
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒
“ธุรกิจการซื้อขายลวงหนา” หมายความวา
(๑) การเปนผูคาลวงหนา
(๒) การเปนนายหนาซื้อขายลวงหนา
(๓) การเปนที่ปรึกษาการซื้อขายลวงหนา
(๔) การเปนตัวแทนซื้อขายลวงหนา
(๕) การเปนผูบริหารธุรกิจรวมทุนซื้อขายลวงหนา
(๖) การประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล.
กําหนด
๖. กรณี ที่ ต อ งการขยายการใช บั ง คั บ กฎหมาย ซึ่ ง ต อ งการให ยื ด หยุ น หรื อ
เทคโนโลยีหรือความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่อาจเปลี่ยนแปลงได จะใชวิธีการเขียนใหไปเพิ่ม
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ความหมายโดยโดยการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศตอไปก็ได หรือโดยใชคํา
วา “เปนตน” ลงทาย หรือใชคํากวางตามหลัง (ejusdem generis)
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
“วิ ช าชี พบั ญ ชี” หมายความว า วิ ช าชี พ ในด า นการทํ า บั ญ ชี ด า นการสอบบั ญ ชี
ด า นการบั ญ ชี บ ริ ห าร ด า นการวางระบบบั ญ ชี ด า นการบั ญ ชี ภ าษี อ ากร ด า นการศึ ก ษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑
“เครื่องมือแพทย” หมายความวา
(๑) เครื่องใช ผลิต ภัณฑ หรือวัตถุ สํา หรั บใชในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบโรคศิลปะ หรือการบําบัดโรค
สัตวตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ
(๒) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุสําหรับใชใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสรางหรือ
การกระทําหนาที่ใดๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตว
(๓) สวนประกอบ สวนควบ อุปกรณ หรือชิ้นสวนของเครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือ
วัตถุตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) เครื่ อ งใช ผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ วั ต ถุ อื่น ที่ รัฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนดในราชกิ จ จา
นุเบกษาวาเปนเครื่องมือแพทย
พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ
ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให
งานได เชน เชื้อเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน
พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ.๒๕๔๖
“แหลงภูมิศาสตร” หมายความวา พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและทองถิ่น
และใหหมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ แมน้ํา ลําน้ํา เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทํานองเดียวกัน
ดวย
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๗. นิยามสามารถอางเชื่อมโยงความหมายระหวางกฎหมายตางฉบับกันได เพื่อ
ไมตองเขียนซ้ําอีก
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
“ผูทําบัญชี” หมายความวา ผูทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๘๘
“บริษัทมหาชนจํากัด” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
“เจาของที่ดิน” หมายความวา ผูมีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๘. การเรียงคํานิยาม นิยามจะเรียงจากคําที่เปนหัวใจของรางกฎหมายและมี
ความสําคัญไปตามลําดับ จนในที่สุดจะกลาวถึงคณะกรรมการ เลขาธิการ สํานักงาน และรัฐมนตรี
ตามลําดับ ขอใหดูตัวอยางการเรียงนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖
๙. หลีกเลียงการนิยามโดยไมจําเปน คําใดที่ตองการใหสังคมพัฒนาเอง ก็ไมควร
นิยาม เชน คําวา “วัตถุลามก” ไมปรากฏมีนิยามอยูในกฎหมายใด และหากไมมีนิยามแลวก็จะ
ถื อ เอาตามคํ า ที่ เ ข า ใจโดยทั่ ว ไป หรื อ คํ า ในกฎหมายอื่ น ที่ ใ กล เ คี ย งและเป น กฎหมายไม มี
วัตถุประสงคที่ขัดหรือแยงกัน เชน คําวา “ทางหลวง” ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ไมไดนิยามไว จึงถือเอาตามกฎหมายวาดวยทางหลวง เปนตน
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยฯ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรฯ ไมมีบทนิยามคําวา "คนตางดาว" ไวเปนการ
เฉพาะ การพิจารณาความเปนคนตางดาวในการประกอบธุรกิจจึงตองเปนไปตามบทนิยามคําวา
"คนตา งด าว" ในมาตรา ๔ แห งพระราชบัญ ญัติการประกอบธุรกิจของคนต า งด าวฯ (บัน ทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ -เรื่องเสร็จที่ ๕๘๕ /๒๕๔๔ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่
๖)
๑๐. การรางกฎหมายที่เนื้อความควรเปนสาระบัญญัติ (บทบังคับ) ไมควรนํามา
เขียนในสวนที่เปนนิยาม ทั้งที่เปนการอธิยายความหมายทํานองเดียวกับนิยาม ก็ควรนําไปเขียน
เปนเนื้อหาของมาตราในพระราชบัญญัติ ซึ่งตัวอยางของกฎหมายขางลางนี้ไดกระทําถูกตองแลว
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ตัวอยาง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๕ ใหบุคคลตอไปนี้ เปนสมาชิก
(๑) ผูซึ่งเขารับราชการตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ
(๒) ผูซึ่งโอนมาเปนขาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหง
หมวดนี้ใชบังคับ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต ก ารทุ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค า จาก
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๓ การทุมตลาดตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก การสงสินคาเขามาใน
ประเทศไทยเพื่อประโยชนในทางพาณิชย โดยมีราคาสงออกที่ต่ํากวามูลคาปกติของสินคาชนิด
เดียวกัน
มาตรา ๑๔ ราคาสงออก ไดแก ราคาสงออกจากประเทศผูสงออกมายังประเทศ
ไทยตามที่ไดชําระหรือควรจะมีการชําระกันจริง
ในกรณีที่ไมปรากฏราคาสงออกหรือราคาสงออกนั้นไมนาเชื่อถือ เนื่องจากมีการ
รวมมือกันหรือจัดใหมีการชดเชยประโยชนกันระหวางผูที่เกี่ยวของใหคํานวณหาราคาสงออกจาก
ราคาสินคานั้นที่ไดจําหนายตอไปทอดแรกยังผูซื้ออิสระ แตในกรณีที่สินคานั้นไมมีการจําหนาย
ตอไปยังผูซื้ออิสระหรือไมไดจําหนายตอไปตามสภาพสินคาที่เปนอยูในขณะนําเขา ใหคํานวณ
ราคาสงออกตามหลักเกณฑอยางหนึ่งอยางใดที่เหมาะสมแกกรณีดังกลาว
ในกรณีตามวรรคสอง การคํานวณหาราคาสงออกใหหักคาใชจายและคาภาระ
ตางๆ ตลอดจนภาษีอากร และกําไรที่ไดรับอันเกิดขึ้นระหวางการนําเขาและการจําหนายตอไป
ออกดวย
๑๑. การแกไขเพิ่มเติมหรือการเพิ่ม (แทรก) คํานิยามมีแบบการเขียนอยางไร
การแกไขเพิ่มเติม
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “เงินกองทุน” ในมาตรา ๔ แหง
พระราชบั ญ ญัติ ก ารธนาคารพาณิ ชย พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
““เงินกองทุน” หมายความวา
(๑) ทุนชําระแลวซึ่งรวมทั้งสวนล้ํามูลคาหุนที่ธนาคารพาณิชยไดรับและเงินที่
ธนาคารพาณิชยไดรับจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของธนาคารพาณิชยนั้น
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(๒) ทุนสํารอง
(๓) เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุม
ใหญผูถือหุนหรือตามขอบังคับของธนาคารพาณิชย แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคาของ
สินทรัพยและเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้
(๔) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
(๕) เงินสํารองจากการตีราคาสินทรัพย เงินสํารองอื่น และ
(๖) เงินที่ธนาคารพาณิชยไดรับเนื่องจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะ
ยาวเกินหาปที่มีสิทธิดอยกวาเจาหนี้สามัญ
เงินกองทุนตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นใน
ทุกงวดการบัญชีออกกอน และใหหักคาแหงกูดวิลลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด
ชนิด ประเภทและการคํานวณเงินกองทุนตาม (๕) หรือ (๖) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
เงินกองทุนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหหักเงินตาม
ตราสารใน (๖) ของบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชยอื่นที่ธนาคารพาณิชยนั้นถือไวและสินทรัพย
อื่นใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ตัวอยางการเพิ่มนิยามเขาไปในพระราชบัญญัติ
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “บัตรเงินฝาก” ระหวางคําวา “ใหสินเชื่อ”และ
คําวา “รัฐมนตรี”ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
““บัตรเงินฝาก” หมายความวา ตราสารซึ่งเปลี่ยนมือไดที่ธนาคารพาณิชยออก
ใหแกผูฝากเงินเพื่อเปนหลักฐานการรับฝากเงินและเพื่อแสดงสิทธิของผูทรงตราสารที่จะไดรับเงิน
ฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว โดยจะมีการกําหนดดอกเบี้ยไวดวยหรือไมก็ได”
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มาตราผูรักษาการตามกฎหมาย
๑. ความหมายและประโยชนของผูรักษาการตามกฎหมาย
ผูรักษาการตามกฎหมายกําหนดขึ้นเพื่อใหมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวง
หนึ่งหรือหลายกระทรวงเปนผูมีหนาที่ดูแลใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ประโยชนของการมีผูรักษา
การ มีดังนี้
(๑) ทําใหมีรัฐมนตรีเจาของเรื่องแนนอน
(๒) ทําใหสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยไดวาสมควรใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีใด ใน
การปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
(๓) ทําใหสภาควบคุมราชการแผนดินไดสะดวกยิ่งขึ้น
(๔) ทํ า ให ร าษฎรติ ด ต อ กั น ทางราชการเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได
ถูกตอง
๒. กรณีใดที่จะบัญญัติในกฎหมายใหมีรัฐมนตรีรักษาการ
การบั ญ ญั ติ ใ ห มี รั ฐ มนตรี เ ป น ผู รั ก ษาการพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น อยู กั บ ว า จะให
ประโยชนดังกลาวขางตนหรือไม พระราชบัญญัติที่วางหลักกลางๆ เชน กําหนดสิทธิและหนาที่ใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายลักษณะอาญากฎหมาย มิไดกําหนดใหฝายบริหาร
ต อ งปฏิ บั ติ ก ารใดหรื อ ไม ทํ า ให ฝ า ยบริ ห ารมี ภ าระใหม ขึ้ น มา จึ ง ไม มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี
บทบัญญัติใหรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามกฎหมายนั้น
๓. อํานาจและหนาที่ของผูรักษาการตามกฎหมาย
(๑) สั่งการและควบคุมใหมีการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
(๒) ชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎรเมื่อมีการตั้งกระทูถามหรือเปดอภิปรายทั่วไป
เกี่ยวกับกฎหมายใด
ในกรณีที่กฎหมายฉบับเดียวกันมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงเปนผูรักษาการ ก็เปน
หนาที่ของรัฐมนตรีดังกลาวที่จะดําเนินการแกไขเทาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนในกรณีที่ตองมี
การประสานงานกับกระทรวงทบวงกรมอื่น ก็ตองมีการปรึกษากัน
ประเด็นและความเห็น ๑. ๒. และ ๓. ขางตน มาจากบันทึก เรื่อง ผูรักษาการ
ตามกฎหมาย (ความหมายของการมีผูรักษาการตามกฎหมาย)- กรรมการรางกฎหมายครบคณะ
– เรื่องเสร็จที่ ๑๓๘/๒๔๙๗)
โปรดสังเกตวาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกามุงไปที่ “รัฐมนตรี” เปนผู
รักษาการ อยางไรก็ตามปรากฏวาปจจุบันนี้ผูรักษาการในพระราชบัญญัติอาจไมใชรัฐมนตรีเสมอ
ไป ดังตัวอยางตอไปนี้ซึ่งบุคคลอื่นเปนผูรักษาการในกฎหมาย

คูมือการรางกฎหมาย

๓๙

ประธานรัฐสภา เปนผูรักษาการในพระราชบัญญัติดังตอไปนี้
-พระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
-พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒
-พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖
-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
-พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ.
๒๕๔๒
-พระราชบัญญัติยศตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒
-พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
-พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒
-พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑
ประธานศาลฎีกา เปนผูรักษาการในพระราชบัญญัติดังตอไปนี้
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
-พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
-พระราชบัญญัติใหใชพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูรักษาการในพระราชบัญญัติดังตอไปนี้
-พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
-พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนผูรักษาการในพระราชบัญญัติดังตอไปนี้
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

คูมือการรางกฎหมาย

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน

๔๐

เปนผูรักษาการในพระราชบัญญัติ

ดังตอไปนี้
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนผูรักษาการ
ในพระราชบัญญัติดังตอไปนี้
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูรักษาการในพระราชบัญญัติ
ดังตอไปนี้
-พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอสังเกต
๑. กรณีของประมวลกฎหมาย จะเห็นไดวาในการประกาศใชประมวลกฎหมาย
จะตองมีพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายนั้นเสมอ (ยกเวนประมวลกฎหมายอาญาทหาร ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ ตราเปนพระราชบัญญัติโดยตรง) สวนที่ตราเปน “พระราช
กฤษฎีกาใหใช ...” หรือ “พระราชบัญญัติใหใช ...” ตางกันอยูบางนั้น เนื่องจากสมัยกอนพระราช
กฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นมีลําดับศักดิ์เปนพระราชบัญญัติ และจะเห็นดวยวา
พระราชบัญญัติที่ไมมีผูรักษาการมีตัวอยาง ดังนี้
-พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
๑ และ บรรพ ๒ ที่ ไ ด ต รวจชํ า ระใหม (ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน พระพุ ท ธศั ก ราช
๒๔๖๘) ไมมีผูรักษาการ
-พระราชบั ญ ญั ติ ใ ห ใ ช บ ทบั ญ ญั ติ บ รรพ ๑ แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนผูรักษาการ
-พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
๓ ที่ไดตรวจชําระใหม (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๑) ไมมีผูรักษาการ
-พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
๔ (ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓) ไมมีผูรักษาการ

คูมือการรางกฎหมาย

๔๑

-พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
๔ ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๑๙ (ยกเลิกบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งได ....) นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ
-ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.
๒๔๙๙ ไมมีผูรักษาการ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออก
กฎกระทรวง ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจ
ออกขอบังคับ
-พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูรักษาการ
-ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ไมมีพระราชบัญญัติใหใช แตพระมหากษัตริยใ ห
ตราเปนพระราชบัญญัติ ไมมีผูรักษาการ
๒. พระราชบัญญัติดังตอไปนี้ถือวาเปนกฎหมายกลาง จึงไมมีมาตรารักษาการ
ตามกฎหมาย
-พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
-พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
-พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐
-พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๐๒
-พระราชบัญญัติวาดวยความผิดทางวินัยของขาราชการซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ใน
หนวยงานที่มิใชสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๔
๓. พระราชบัญญัติยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเดิม และไมไดเพิ่ม
ภาระหนาที่ใดแกผูรักษาการตามกฎหมาย ไมตองมีมาตราผูรักษาการ เวนแตมีมาตราเอกทศ
(เชน บทเฉพาะกาล) ซึ่งผูรักษาการตองกระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใด
๔. เมื่อปฏิรูประบบราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ใหม เปนผลทําใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายของหลายกระทรวงเปลี่ยนแปลงไป
การแกไขอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีในการรักษาการตามกฎหมายในครั้งนั้นไดกระทําโดยพระราช
กฤษฎีกาสองฉบับ คือ (๑) พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (๒)
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

คูมือการรางกฎหมาย

๔๒

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพราะฉะนั้น โปรด
ดูพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับประกอบดวย
๕. พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา ๒๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบั บ ป จ จุ บั น ให อํ า นาจเปลี่ ย นแปลงแก ไ ขกฎหมายได ผู รั ก ษาการตามกฎหมายอาจ
เปลี่ยนแปลงไดจากพระราชกฤษฎีกา ผูรางกฎหมายตองติดตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวดวย
เชน เมื่อปรับปรุงอํานาจหนาที่ระหวางกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ใหม ไดตราพระราชกฤษฎี กาโอนกรมปา ไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปา ไม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในพระราชกฤษฎีกานี้ไดใหแกผูรักษา
การตามกฎหมายในพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕ จาก “รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และ ใน
พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ จาก “รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
๖. รางพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” รวมกันรักษาการตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งๆ ที่ตามพระราชบัญญัติแมบท (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ ดิ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๕ ) มี รั ฐ มนตรี รั ก ษาการเพี ย งกระทรวงเดี ย ว คื อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลัง จะเปนการตรากฎหมายที่เปนการขัดแยงกันเองหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) ใหความเห็นวา
รางพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไดแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ ซึ่ง
เปนมาตราที่บัญญัติวาทรัพยสินใดบางเปนทรัพยสินที่ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือนฯ โดย
รางมาตรา ๙ ที่แกไขใหมนี้ไดเพิ่มความเปน (๖) ใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยที่จะออกประกาศ
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการตามที่ระบุไว ไดรับยกเวน
ไมตองเสียภาษีโรงเรือนฯ จึงจําเปนจะตองแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ อันเปนบทรักษาการของ
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๕ กํ า หนดให รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย ทั้งนี้ เพื่อใหมี
อํานาจออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๙ (๖) ได (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒/๒๕๓๔)
๗. ที่อยูของมาตรารักษาการ
พระราชบัญญัติที่สั้นมีไมมากมาตรา และไมมีการแบงหมวดหมู มาตรารักษาการ
จะเปนมาตราทายของพระราชบัญญัติ แตถามีการแบงหมวดหมู มาตรารักษาการจะอยูตอนตน
กอนเริ่มเนื้อหาของกฎหมาย (กอนหมวดแรก)

คูมือการรางกฎหมาย

๔๓

ตัวอยางของมาตรารักษาการในลักษณะตางๆ
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ตัวอยาง
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการส ง ผู ร า ยข า มแดนระหว า งราชอาณาจั ก รไทยกั บ
สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ให น ายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย และรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เทาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ควบคุ ม ส ง เสริ ม และติ ด ตามดู แ ลการดํ า เนิ น งานของเลขานุ ก าร และ
ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมมี อํ า นาจออกกฎกระทรวงกํ า หนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับ
ออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรื อประกาศนั้น เมื่อ ไดประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแลว ให ใ ช
บังคับได
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะใหแก
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔
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๔๔

มาตรา ๖ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยและรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ตัวอยาง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต ก ารทุ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค า จาก
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกรมศุลกากร และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อ ไดป ระกาศในราชกิจ จานุ เ บกษาแลว ใหใ ช
บังคับได
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
เวนแตในสวนที่เปนกิจการในทางการเงิน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังรักษาการรวมกัน และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และออกประกาศตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อ ไดป ระกาศในราชกิจ จานุ เ บกษาแลว ใหใ ช
บังคับได
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๔๕

การยกเลิก การแกไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การยกเลิก การแกไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติในที่นี้จะกลาวถึงสองสวน
คือ (๑) การยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งฉบับ และ (๒) การยกเลิก เพิ่ม หรือการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา
การยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งฉบับ
๑. กรณียกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนั้น และไมมีการตรากฎหมายที่มีเนื้อหาอยาง
เดียวกันขึ้นมาใหม
ตัวอยางของกฎหมายในลักษณะนี้ไดแก พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติยกเลิก
กฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีแบบการเขียนที่ไมซับซอน
โปรดดูแบบการรางพระราชบัญญัติจากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาว
๒. กรณียกเลิกพระราชบัญญัตินั้น และตรากฎหมายอื่นขึ้นมาแทน (การปรับปรุง
กฎหมาย)
การมีกฎหมายเดิมอยูแลว หากตองการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให
ทันสมัย ตองยกเลิกกฎหมายที่มีอยูกอน แลวรางฯขึ้นมาใหม เราเรียกวาการ “ปรับปรุง”กฎหมาย
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลย ลงวัน
อาทิตย เดือนสี่ แรมแปดค่ํา ปจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไมขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเกา ขึ้น
ค่ําหนึ่ง ปวอก ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมขอนสัก ลงวันอาทิตย เดือนเจ็ด ขึ้นค่ํา
หนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไมขอนสัก ลงวันจันทร เดือนสิบ
เอ็ด แรมค่ําหนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙
(๕) พระราชบัญญัติไมซุงและไมทอนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. ๑๑๕
(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาปาไม ร.ศ. ๑๑๖
(๗) พระราชบัญญัติรักษาตนไมสัก ร.ศ. ๑๑๖
(๘) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบตีตราไม ร.ศ. ๑๑๗
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(๙ )

๔๖

พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบชักลากไมสักที่ยังมิไดเสียคาตอ และภาษี

ร.ศ. ๑๑๘
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยไมไหลลอย ร.ศ.๑๑๙
(๑๑ )

กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการและการ
สาธารณประโยชน ร.ศ.๑๑๙
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๓) กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๔) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช
๒๔๖๔
(๑๕) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาตนตะเคียนทํา
ชัน ในมณฑลปตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๖) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาทําน้ํามันยาง
พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๗) พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐
เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข)
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๒๐) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปาไมฯ ยกเลิกกฎหมายหลายฉบับมาก แตก็เปนตัวอยางที่แสดง
ใหเห็นวากฎหมายเดิมๆ ไมวาจะเรียกชื่อใด หากเปนกฎหมายเกี่ยวกับปาไมที่ประสงคนํามา
รวมอยูในกฎหมายใหมที่เดียวกันแลว ก็ตองยกเลิกใหหมด
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
(๒) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการส ว นจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๔๙๙
(๓)

พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการส ว นจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.

๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙
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๔๗

(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๑๑
(๘)

พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการส ว นจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๘) พ.ศ.

๒๕๑๑
(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕
(๑๐)

พระราชบัญ ญั ติ ระเบี ย บบริหารราชการส ว นจังหวัด (ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ.

(๑๑)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.

๒๕๒๑
๒๕๒๓
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ฯ แสดงตั ว อย า งของการยกเลิ ก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดฯทุกฉบับ รวมทั้งประกาศของคณะปฏิวัติที่เปน
กฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดมากอนดวย
ขอสังเกต
๑. ตองยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาเดียวกันทั้งหมด ไมวาฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือ
มีชื่ออื่นใดก็ตาม ตามตัวอยางพระราชบัญญัติปาไมฯ และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดฯ ขางตน
๒. กฎหมายลําดับรองของกฎหมายแมบทจะตองยกเลิกหรือไม กรณีนี้ไมตอง
ระบุการยกเลิก เพราะเมื่อกฎหมายแมบทที่เปนอํานาจแหงการออกกฎหมายลําดับรองถูกยกเลิก
แลว กฎหมายลําดับรองของกฎหมายแมบทนั้นก็ตองเลิกไปทั้งหมดทุกฉบับ (เวนแตมีบทเฉพาะ
กาลบัญญัติวาใหคงอยูภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขหนึ่ง)
๓. หากไมยกเลิก หรือยกเลิกไมหมดจะมีปญหาใดหรือไม หากไมยกเลิกหรือ
ยกเลิกไมหมดอาจมีปญหาตีความวายังใชอยูหรือไม ผูรางกฎหมายที่ดีตองตรวจสอบใหครบถวน
๓. บทบัญญัติที่บัญญัติวา “บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นในสวนที่บัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน”
ควรเขียนทุกครั้งไปหรือไม ไมควรเขียนทุกครั้งไป เพราะในการตีความกฎหมายมีหลักอยูวา
กฎหมายที่ อ อกมาภายหลั ง ย อ มยกเลิ ก กฎหมายที่ มี ม าก อ นในเนื้ อ หาอย า งเดี ย วกั น (leges
pasteriores priores contrarias abrogant) (แตมีขอยกเวนซึ่งจะมีกฎหมายบางฉบับเปน
กฎหมายกลาง แม มี ก ฎหมายภายหลั ง ก็ ไ ม มี ผ ลยกเลิ ก ) และทางปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะไมเขียนบทบัญญัติดังกลาว เวนแตกรณีที่ตองการใหพระราชบัญญัติ
นั้นเปนกฎหมายกลางที่จะลบลางกฎหมายกอนในหลักการเดียวกันทั้งหมด เชน ไดเขียนไวใน
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

คูมือการรางกฎหมาย

๔๘

แตในบางครั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จงใจที่จะไมเขียน เชน ในการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. .... เหตุผลที่ไมเขียนเพราะไม
ตองการลบลางอํานาจหนาที่ของกํานันผูใหญบานในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ ซึ่ง
การที่จะยกเลิกกํานันผูใหญบานหรือไมนั้น กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่บัญญัติเอาไว
แลว แตหากแนใจวาพระราชบัญญัติใดตองการยกเลิก และสวนใดจะไมไปกระทบ มีตัวอยางการ
เขียน ดังนี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการพนัน พระพุทธศักราช ๒๔๗๘
มาตรา ๓ ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
๒๔๗๓ และกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ซึ่งมีความขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
ความในมาตรา ๘๕๓, ๘๕๔ และ ๘๕๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๕. พระราชบั ญ ญั ติ อ าจถู ก ยกเลิ ก ไปโดยมี วั น ยกเลิ ก หรื อ เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ ใ ด
เกิดขึ้นได
ตัวอยาง
พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔๑ เมื่อองคการไดดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการองคการรายงานรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกองคการตอไป
๖. กฎหมายอาจสิ้นผลโดยผลแหงการตราพระราชกฤษฎีกาได
หลักทั่วไปในการจัดลําดับศักดิ์ของกฎหมายนั้นเปนที่ทราบกันวากฎหมายใน
ลําดับเดียวกันหรือเหนือกวาเทานั้นที่จะยกเลิกกฎหมายนั้นได หลักการนี้เปนที่สงสัยเมื่อปรากฏ
วาระยะหลังนี้มีพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับที่กําหนดไดยกเลิกกฎหมาย
๖.๑ กรณีของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๘๑๘ ไดบัญญัติวา ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด
ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่
ตราขึ้นเพื่อการนั้น ซึ่งจะเห็นไดวามีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกพระราช
๑๘

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น
ในกรณีที่บริษัทใดมีอํานาจ ไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษ หรือไดรับความคุมครองตามมาตรา
๒๖ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใชบังคับตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖
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๔๙

กฤษฎีกาจัดตั้งองคการสื่อมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ยกเลิกองคการ
สื่อมวลชนแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป) หรือพระราช
กฤษฎี กากํา หนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายกี่ยวกับการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖
(ยกเลิกการสื่อสารแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนไป) และยกเลิก
การปโตรเลียม และการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ในทํานองเดียวกัน รางพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวนี้แมไมระบุวายกเลิกพระราชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหกิจฯนั้นโดยตรง แตผลของการมีพระ
ราชกฤษฎีกาก็ทําใหกฎหมาย (พระราชบัญญัติ) สิ้นผล (ยกเลิก) ได
การตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ไดมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕๐/
๒๕๔๒ วินิจฉัยวา มาตรา ๒๘ กําหนดวา คณะรัฐมนตรีตองมีมติใหยุบรัฐวิสาหกิจและตองตรา
พระราชกฤษฎีกาเลิก เมื่อครบเงื่อนไขดังกลาวแลว จึงมีผลยกเลิก ซึ่งการยกเลิกนี้ก็โดยผลของ
กฏหมายคือ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดใหยกเลิก จึงไมขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญ
๖.๒ เมื่อปฏิรูประบบราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ จําเปนตองแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของสวนราชการตางๆ หลายฉบับ ก็ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา
แก ไ ขบทบั ญ ญั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ การโอนอํ า นาจหน า ที่ ข องส ว นราชการให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๙ ๑๙วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ ซึ่งก็เปนการยกเลิกกฎหมายโดยการระบุในพระราชกฤษฎีกาในทํานองเดียวกัน
๖.๓ กรณีของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๙

มาตรา ๔๙ บรรดาอํานาจหนาที่ที่มีบทกฎหมายกําหนดใหเปนของสวนราชการที่ถูกยุบ
เลิกตามมาตรา ๓ หรือของรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนง หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการนั้น ใหโอนไปเปน
ของสวนราชการ หรือของรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการอื่นตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา
ในการโอนอํ า นาจหน า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ถ า จํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นแปลงองค ป ระกอบของ
คณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลอง
กับการโอนอํานาจหนาที่และเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว ใหกระทําไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา
โดยในพระราชกฤษฎี กาดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใหสว นราชการที่ถูกโอนอํานาจหนาที่ไป
รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการนั้น ยังคงมีอํานาจหนาที่เดิมตอไปเพื่อประโยชนใน
การบริหารราชการใหมีความตอเนื่องกันก็ได
ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมบรรดาบทกฎหมายในสวน
ที่เกี่ยวของดวย
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๕๐

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๕ เปนกฎหมายกลางเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ไมวาของ
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริการสวนตําบล กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา การ
ยกเลิกการใชกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งฉบับกอนๆ นาจะกระทําพรอมกันได แตไมเปนเชนนั้น
เพราะอาจยังไมมีความพรอมของทองถิ่นทุกประเภทที่จะใชพระราชบัญญัติดังกลาวโดยทันที
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงกําหนด
วิธีการยกเลิกโดยใหตราพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับเสียกอน (มาตรา ๒) และเมื่อไดมีพระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดแลว ใหเปนอันยกเลิกกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทนั้นๆ (มาตรา ๓) การ
ยกเลิกกฎหมายที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงพิสดารมาก
การยกเลิก เพิ่ม หรือการแกไขเพิ่มเติมมาตรา
แบบทั้งสามกรณีดังกลาวมีดังนี้
๑. การยกเลิกมาตรา
ใชคําวา
มาตรา .. ใหยกเลิกมาตรา .. แหงพระราชบัญญัติ ................. พ.ศ. ....

หมายเหตุ - เราจะใชคําวา “ยกเลิกมาตรา” เทานั้น ไมใชคําวา “ใหยกเลิกความ
ในมาตรา) เพราะเรายกเลิกทั้งหมด ทั้งเลขมาตราและเนื้อความ ซึ่งเจา หนาที่ของสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็พลาดบอย นอกจากนี้หากมาตรานั้นเคยมีการแกไขเพิ่มเติมมากอน จะ
ระบุการแกไขเพิ่มเติมมาตรานั้นในครั้งสุดทายไวดวย เพื่อประโยชนในการทราบความเปนมาของ
ครั้งที่การแกไข ซึ่งกรณีนี้ก็จะใชความวา “มาตรา ... ใหยกเลิกมาตรา .. แหงพระราชบัญญัติ
.............. พ.ศ. .... ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ............. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. การแกไขเพิ่มเติมมาตรา
ใชคําวา
มาตรา .. ใหยกเลิกความในมาตรา .. แหงพระราชบัญญัติ ............. พ.ศ. ....
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา .. ...............................................................................”

คูมือการรางกฎหมาย

๕๑

หมายเหตุ - ถามาตรานั้นเคยถูกแกไขเพิ่มเติมมากอนหลายครั้งก็ตองระบุครั้งที่
การแกไขครั้งสุดทายเชนกัน
๓. การเพิ่มมาตรา
ใชคําวา
มาตรา .. ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา .. แหงพระราชบัญญัติ ..............
พ.ศ. ....”
ขอสังเกต
๑. การเพิ่ม หรือแกไขมาตรา ที่มาตราอื่นมีการอางอิงถึงมาตรานั้น พึงระวังตอง
ตามไปเพิ่ม หรือตรวจสอบวาเนื้อความหรือเลขมาตรามีความสอดคลองกันหรือไมดวย
๒. ในระยะหลังนี้ไดมีการกําหนดแบบการเรียกมาตราที่แทรกจาก ทวิ (ปกติ
สังขยา) เปน/ จะมีแบบอยางไร ทางปฏิบัติเมื่อแทรกเพิมเขาไปก็จะเรียงมาตรา จาก มาตรา ๕๐/
๑ มาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๐/๓ ตอกันไปเรื่อยๆ เวนแตวาเปนการแทรกจากมาตราเดิมที่ยังใช
ระบบปกติสังขยาก็ลําดับเรียงตอไปตามเดิม
๓. การแกไขเพิ่มเติมเฉพาะขอความในมาตราหนึ่งมีไดหรือไม เชน หากตองการ
เปลี่ยนบางประโยคจะแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนเฉพาะประโยคนั้นไดหรือไม แนวทางการราง
กฎหมายของไทยจะไมกระทําเชนนั้น แตจะแกไขเพิ่มเติมทั้งมาตราหรือทั้งวรรค ดังเชน เมื่อคราว
เปลี่ยนชื่อ “ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล” เปน “นายกองคการบริหารสวน
ตําบล” มาตราหรือวรรคใดมีชื่อเดิมก็ตองแกไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมด (พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค การบริ หารส วนตํ าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งไมเหมือนกับกฎหมายของบาง
ประเทศสามารถกระทํ า ได ทั้ งนี้ เว น แต ก ารเปลี่ ย นชื่ อซึ่ งชื่ อนั้ น เองมี ป รากฎอยูใ นกฎหมาย
มากมายหลายฉบับมาก ทั้งกฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง ซึ่งไมสามารถตามไปแกไข
ทั้งหมดได ก็จะรวมแกชื่อที่เดียว เชน เมื่อเปลี่ยนชื่อประเทศไทย จากประเทศสยาม ก็ไดแกไข
โดยรัฐธรรมนูญ เปนผลใหเปลี่ยนชื่อประเทศและชื่อที่ปรากฎในกฎหมายทั้งหมดทุกฉบับ หรือ
เมื่อแกไขชื่อ “อธิบดีกรมอัยการ” เปนอัยการสูงสุด

ตัวอยาง
ประกาศคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๔๙ ลงวั น ที่ ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ (การแกไขกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ)

คูมือการรางกฎหมาย

๕๒

ขอ ๘ ใหแกไขคําวา “อธิบดี” และ “รองอธิบดี” ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ เปน “อัยการสูงสุด” และ “รองอัยการสูงสุด” ตามลําดับ
๔. พระราชบัญญัติอาจถูกยกเลิกโดยเงื่อนไขบางอยาง
ตัวอยาง
พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔๑ เมื่อองคการไดดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการองคการรายงานรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกองคการตอไป
๕. สมควรกลาวถึงการแกไขชื่อของหมวดไวดวย ซึ่งมีแบบการแกไขดังนี้
ตัวอยาง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกชื่อของสวนที่ ๒ ในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“สวนที่ ๒

นายกองคการบริหารสวนตําบล”

๖. ในป จ จุ บั น นี้ มี ป ญ หาข อ ขั ด ข อ งจากการจั ด ทํ า และเสนอร า งกฎหมายที่ มี
หลักการเดียวกันไปพรอมกันหลายฉบับ ตัวอยางเชน ถารัฐบาลมีหลักการใหมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเกี่ยวกับการรับบําเหน็จบํานาญทั้งระบบ ก็จะตองเสนอรางกฎหมายพรอมกัน ๔ ฉบับ
คือ รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํ านาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเมื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาแลว อาจพิจารณาเสร็จไมพรอมกัน ซึ่งอาจทําใหมีความลักลั่นกันเกิดขึ้นก็ได จึงมีปญหา
วาจะแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทั้งสี่ฉบับนี้ไปพรอมกันไดหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ประกอบดวยประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะ เพื่อวางแบบกฎหมาย และมี

คูมือการรางกฎหมาย

๕๓

ความเห็นวารางกฎหมายในลั กษณะดังกล าวอาจกระทําได แตตองเปนกฎหมายที่มี หลั กการ
เดียวกัน ซึ่งหากเปนรางกฎหมายที่ตางหลักการมารวมอยูในฉบับเดียวกันแลว อาจเกิดปญหาใน
การพิจารณาขั้นรับหลักการได สวนแบบการรางจะเปนอยางไรนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ
พิเศษ เห็นวาควรพิจารณากําหนดเปนรายฉบับไป (เรื่องเสร็จที่ ๖๓๒/๒๕๔๘)

คูมือการรางกฎหมาย

๕๔

การแกไขเปลีย่ นแปลง “คํา” ในพระราชบัญญัติ
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น ไมไดมีแตเฉพาะการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
เนื้อหาของกฎหมายเทานั้น บางครั้งคําบางคําในกฎหมายก็ตองแกไขใหทันสมัยหรือสอดคลองกับ
ชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป หรือผูกําหนดนโยบายตองการใหใชคําอื่นที่เหมาะสมกวา โดยไมตองการ
แกไขเนื้อหาหลักการ ผูรางกฎหมายจะประสบปญหาวาจะดําเนินการอยางไร ยกตัวอยางเชน
รัฐบาลมีความตองการเปลี่ยนชื่อ “ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล” เปน
“นายกองคการบริหารสวนตําบล” ซึ่งคําๆ นี้มีที่ใชปรากฏอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๙ หลายแหงหลายมาตรามาก หากแกไขในทุกมาตรา ในทั้ง
ฉบับ คงเปนภาระแกการตรวจพิจารณามากทีเดียว (ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวใชวิธีการแกทุก
มาตราที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนภาระในการชี้แจงมาก ทั้งที่เปนเพียงการเปลี่ยนชื่อ ก็ตองชี้แจงหลักการ
ของมาตรานั้นดวย) และเมื่อสํารวจการแกไขเปลี่ยนแปลงถอยคําในกฎหมาย พบวามีเทคนิค
ตางๆ ที่ใชในการแกไขถอยคําในกฎหมาย ดังนี้
ตัวอยาง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒
มาตรา ๓ นามประเทศนี้ใหเรียกวา ประเทศไทย และบทแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่นใด ซึ่งใชคําวา สยาม ใหใชคําวา ไทย แทน
ขอสังเกต ตั้งแตบัดนั้นเปนตนไปพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําสยาม
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ก็จะเรียกวา พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ รวมทั้งชื่อใดในกฎหมายที่ใชคําวาสยามดวย
ตัวอยาง
ประกาศคณะรัก ษาความสงบเรี ย บรอยแหงชาติ ฉบับ ที่ ๔๙ เรื่ อง การแก ไ ข
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ลงวันที ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔
ขอ ๘ ใหแกไขคําวา “อธิบดี” และ “รองอธิบดี” ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ เปน “อัยการสูงสุด” และ “รองอัยการสูงสุด” ตามลําดับ
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ ให แ ก ไ ขคํา ว า “กรรมการรา งกฎหมาย ”
ในพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ เปน “กรรมการกฤษฎีกา” ทุกแหง
ตัวอยาง

คูมือการรางกฎหมาย

๕๕

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓ ให เ ปลี่ ย นชื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป น
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒
ใหแกไขคําวา “รถยนตร” “รถจักรยานยนตร” และ “เครื่องยนตร” ใน
พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เป น คํ า ว า “รถยนต ”
“รถจักรยานยนต” และ “เครื่องยนต” ทุกแหง

คูมือการรางกฎหมาย

๕๖

การแบงหมวดหมู และโครงสรางของพระราชบัญญัติ
๑. การแบงหมวดหมูของพระราชบัญญัติ
การแบงหมวดหมูเปนไปเพื่อประโยชนในการจัดทํารางกฎหมายใหงายตอการ
เข า ใจของผู ใ ช ก ฎหมาย เป น การจั ด กลุ ม เนื้ อ หา ที่ จ ริ ง แล ว กฎหมายไม มี ห มวดหมู เ สมอไป
กฎหมายสั้ น ไม จํ า เป น ต อ งแบ ง หมวดหมู และกฎหมายยาวที่ ไ ม ไ ด แ บ ง หมวดหมู ก็ มี เช น
พระราชบั ญ ญัติก ารธนาคารพาณิ ชย พ.ศ. ๒๕๐๕ (มี ๕๐ มาตรา) หรือพระราชบั ญ ญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ (มี ๔๖ มาตรา) อยางไรก็ตาม คงวินิจฉัยใหชัดไมได
วากฎหมายใดเปนกฎหมายสั้นหรือกฎหมายใดเปนกฎหมายยาว แลวแตเนื้อหาของกฎหมาย แต
การจัดหมวดหมูกฎหมายที่ดีนั้น จะชวยทําใหลดความซับซอนของกฎหมายลงได นอกจากนี้แลว
การแบงหมวดหมูยังชวยทําใหเขาใจวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของกฎหมายนั้นไดดวย ซึ่งก็จะ
ชวยไดมากในกรณีที่ตองตีความกฎหมายนั้น และขอใหศึกษาการแบงหมวดหมูของกฎหมาย
ตางประเทศ และทานคิดวาทานไดประโยชนใดจากการศึกษารูปแบบนั้นบาง
ตัวอยางของการแบงหมวดหมูกฎหมายที่เปนแบบฉบับก็คือประมวลกฎหมาย
แพ งและพาณิชย นอกจากแบ งเปนบรรพ (มี ทั้งหมด ๖ บรรพ) แลว ในแต ละบรรพยังแยก
หมวดหมูออกไปอยางซับซอน ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายมีความยาวมาก ประกอบไปดวยหลายเรื่อง
ที่เขียนตอเนื่องกันไป
ตัวอยาง
การแบงหมวดหมูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (บรรพ ๑)
บรรพ ๑
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ บุคคล
หมวด ๑ บุคคลธรรมดา
สวนที่ ๑ สภาพบุคคล
สวนที่ ๒ ความสามารถ
สวนที่ ๓ ภูมิลําเนา
สวนที่ ๔ สาบสูญ
หมวด ๒ นิติบุคคล
สวนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
สวนที่ ๒ สมาคม
สวนที่ ๓ มูลนิธิ
ลักษณะ ๔ ทรัพย
ลักษณะ ๕ นิติกรรม
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๕๗

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ การแสดงเจตนา
หมวด ๓ โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
หมวด ๔ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ลักษณะ ๕ ระยะเวลา
ลักษณะ ๖ อายุความ
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ กําหนดอายุความ
ในประมวลกฎหมายอาญาไดแบงหมวดหมูเปนสามภาค คือ ภาคหนึ่ง
บทบัญญัติทั่วไป ภาคสอง ความผิด และภาคสาม ลหุโทษ
ตัวอยาง
การแบงหมวดหมูในประมวลกฎหมายอาญา
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
มาตรา
ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทัว่ ไป
หมวด ๑ บทนิยาม
๑
หมวด ๒ การใชกฎหมายอาญา
๒-๑๗
หมวด ๓ โทษและวิธีการเพือ่ ความปลอดภัย
สวนที่ ๑ โทษ
๑๘-๓๘
สวนที่ ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภัย
๓๙-๕๐
สวนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ ๕๑-๕๘
หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา
๕๙-๗๙
หมวด ๕ การพยายามกระทําความผิด
๘๐-๘๒
หมวด ๖ ตัวการและผูสนับสนุน
๘๓-๘๙
หมวด ๗ การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
๙๐-๙๑
หมวด ๘ การกระทําความผิดอีก
๙๒-๙๔
หมวด ๙ อายุความ
๙๕-๑๐๑
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ
๑๐๒-๑๐๖
ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแหงราชอาณาจักร
หมวด ๑ ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท
และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
๑๐๗-๑๑๒
หมวด ๒ ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายใน
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๕๘

ราชอาณาจักร
๑๑๓-๑๑๘
หมวด ๓ ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอก
ราชอาณาจักร
๑๑๙-๑๒๙
หมวด ๔ ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ
๑๓๐-๑๓๕
๒๐
ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย
๑๓๕/๑-๑๓๕/๔
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
หมวด ๑ ความผิดตอเจาพนักงาน
๑๓๖-๑๔๖
หมวด ๒ ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
๑๔๗-๑๖๖
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุตธิ รรม
หมวด ๑ ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม
๑๖๗-๑๙๙
หมวด ๒ ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
๒๐๐-๒๐๕
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
๒๐๖-๒๐๘
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
๒๐๙-๒๑๖
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน
๒๑๗-๒๓๙
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
๒๔๐-๒๔๙
หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋ว
๒๕๐-๒๖๓
หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
๒๖๔-๒๖๙
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการคา
๒๗๐-๒๗๕
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
๒๗๖-๒๘๗
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
หมวด ๑ ความผิดตอชีวิต
๒๘๘-๒๙๔
หมวด ๒ ความผิดตอรางกาย
๒๙๕-๓๐๐
หมวด ๓ ความผิดฐานทําใหแทงลูก
๓๐๑-๓๐๕
หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ๓๐๖-๓๐๘
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด ๑ ความผิดตอเสรีภาพ
๓๐๙-๓๒๑
หมวด ๒ ความผิดฐานเปดเผยความลับ
๓๒๒-๓๒๕
หมวด ๓ ความผิดฐานหมิน่ ประมาท
๓๒๖-๓๓๓
ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย
๓๓๔-๓๓๖
หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย
๒๐

ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
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และปลนทรัพย
หมวด ๓ ความผิดฐานฉอโกง
หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจาหนี้
หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก
หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร
หมวด ๗ ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย
หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก
ภาค ๓ ลหุโทษ

๕๙

๓๓๗-๓๔๐
๓๔๑-๓๔๘
๓๔๙-๓๕๑
๓๕๒-๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘-๓๖๑
๓๖๒-๓๖๖
๓๖๗-๓๙๘

กฎหมายป จ จุ บั น แบ ง หมวดหมู ซั บ ซ อ นน อ ยกว า ประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย และประมวลกฎหมายอาญา การแบงหมวดหมูยังมีประโยชนอีกประการหนึ่ง คือ ทําให
ผูอานกฎหมายมองเห็นโครงสรางกฎหมายและเขาใจเนื้อหากฎหมายโดยสรุปได ขอยกตัวอยาง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หมวด ๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หมวด ๒ คําสัง่ ทางปกครอง
สวนที่ ๑ เจาหนาที่
สวนที่ ๒ คูกรณี
สวนที่ ๓ การพิจารณา
สวนที่ ๔ รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง
สวนที่ ๕ การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
สวนที่ ๖ การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
สวนที่ ๗ การขอใหพิจารณาใหม
สวนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง
หมวด ๓ระยะเวลาและอายุความ
หมวด ๔ การแจง
หมวด ๕ คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
บทเฉพาะกาล
จะเห็นไดวาเมื่อพิจารณาจากหมวดหมูของกฎหมายแลว เราสามารถรูไดเลยวา
กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาของกฎหมายวาดวยเรื่องอะไรบาง
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๒. การลําดับมาตรา
เนื้อความของกฎหมายในหนึ่งมาตรา ควรแสดงความคิดหนึ่งความคิด หากมี
ความสลับซับซอน หรือประกอบไปดวยรายละเอียดหลายประการ ควรแยกออกเปน “วรรค” หรือ
“อนุมาตรา” และเปนที่แนนอนวากฎหมายฉบับหนึ่งยอมประกอบไปดวยความคิดหลายความคิด
ตอเนื่องกัน ในความตอเนื่องกันนี้ก็สามารถเรียงติดตอกันเปนหลายมาตราได จึงจะเห็นไดวาการ
อานกฎหมายที่ถูกตองและครบถวนนั้น ไมควรอานมาตราเดียว เพราะกฎหมายเปนเรื่องของ
ความตอเนื่อง
“วรรค ” ของมาตรานั้ น เราจะเรี ย กว า วรรคหนึ่ ง วรรคสอง วรรคสาม
ตอเนื่องกันไป ปจจุบันนี้จะไมเรียก “วรรคแรก” หรือ “วรรคสุดทาย” ในการรางกฎหมายแลว
การลําดับมาตราก็จะเริ่มตั้งแตมาตรา ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๓ เปนตนไป การเพิ่ม
หรือแทรกมาตรา แตเดิมกฎหมายไทยใชภาษาสันสกฤตเปนเครื่องมือ (ทวิ ตรี จัตวา ....) โปรด
สังเกตบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรจะมีใชมาก ซึ่งเมื่อมีลําดับมากขึ้น เราก็ไมทราบวา จะเขียน
วาอยางไร หรือแปลวาอะไร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ
พิเศษ จึงประชุมและวางแบบกฎหมายวา ใหใชระบบ มาตรา ../.. เปนตัวเลข ซึ่งเปนแบบที่ยุติใน
ป จ จุ บั น นี้ และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม ๒๕๔๓ เห็ น ชอบแนวทางปฏิ บั ติ
ดังกลาว (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/๑๔๐๘๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๔๓) โปรดดูบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เอกสารแนบ)
การลําดับอนุมาตรา มีสองระบบดวยกัน คือ ลําดับดวยตัวอักษร เชน มาตรา ๕๐
(ก) (ข) (ค) ... หรือตัวเลข เชน มาตรา ๕๐ (๑) (๒) (๓) ....
๓. การอางอิงมาตรา
กฎหมายฉบับเดียวกันอาจมีการอางอิงภายในได จะอางวรรคหรือมาตรา ดังนี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ ในการกระทํากิจการตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หนวยงานของ
รัฐ ตองพยายามมิใหเกิดความเสียหาย แตถาเกิดความเสียหายขึ้นหนวยงานของรัฐตองรับผิด ตอ
ความเสียหายนั้น
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕๐ ในการรังวัด ใหชางรังวัดเอกชนบันทึกถอยคําผูขอทําการรังวัดผูมี
สิทธิ ในที่ดินขางเคี ยง หรื อบุคคลที่ เกี่ยวของ และใหบุคคลดังกล าวลงลายมือชื่อในเอกสารที่
เกี่ยวของ ตลอดจนรับเอกสารที่เกี่ยวของกับการรังวัดนั้น
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ในการรังวัด ถาปรากฏวามีการคัดคานเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินหรือมีขอโตแยง
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินนั้น ถาผูขอทําการรังวัด ผูคัดคาน และผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงยินยอมนําชี้
เขตที่ดินของแตละฝายแลว ใหชางรังวัดเอกชนทําแผนที่แสดงเขตคัดคานได
ถ า มี ก รณี ต ามวรรคสอง เมื่อ ชา งรั งวั ด เอกชนไดส งมอบเรื่ องการรั งวั ด ใหเ จ า
พนักงานที่ดินตามมาตรา ๕๔ แลว ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการไปตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
๔. การอนุโลมมาตรา
กฎหมายฉบับเดียวกันมีการอางอิงการใชระหวางกันได เพื่อไมตองเขียนเรื่องนั้น
ซ้ํากันอีก และโปรดสังเกตวา การอนุโลมมาตราใดมานั้น ตองระบุดวยวาใหนํามาใชในเรื่องใด
มิฉะนั้นแลวผูอานกฎหมายจะไมทราบวามาใชในเรื่องใด ตามตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
กฎหมายมี ค วามสั ม พั น ธ กั น อาจมี ก ารยกเว น หรื อ กล า วถึ ง เรื่ อ งอื่ น ต อ ไปใน
มาตราอื่นหรือหมวดอื่นก็ได เราจะใชวลีวา “ภายใตบังคับแหงหมวด .. หรือมาตรา ..” ก็จะเปน
การเตือนผูอานใหอานมาตราอื่นที่อางถึงดวย
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๕ จัตวา และมาตรา ๕ เบญจ ธนาคารพาณิชย
นอกจากสาขาของธนาคารตางประเทศจะตั้งขึ้นไดก็แตในรูปบริษัทมหาชนจํากัดและโดยไดรับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
๕. การอางอิงพระราชบัญญัติอื่น
การอางอิงถึงพระราชบัญญัติอื่นในกฎหมาย จะไมใชชื่อเต็มของพระราชบัญญัติ
เชน การอางถึงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ จะใชคําวา “กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค” ที่ใชถอยคําเชนนี้เพื่อให
ครอบคลุมกฎหมายคุมครองผูบริโภคทั้งหมดไมวากฎหมายแมบทหรือกฎหมายลําดับรอง และมี
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ขอสังเกตวา คําวา “กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน” มีความหมายกวางมาก ไม
เฉพาะแตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เทานั้น แตอาจรวมถึงการ
จัดองคกรของรัฐในกฎหมายบางฉบับดวย (บันทึก เรื่อง การขอยกเวนอากรตามพระราชกําหนด
พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร พ.ศ.๒๕๓๐ ในฐานะเป น “องค ก ารสาธารณกุ ศ ล ” ของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๕) เรื่องเสร็จที่ ๓๐๔/
๒๕๓๙ )
อยางไรก็ตาม ในขณะรางกฎหมาย ผูรางฯ อาจไมทราบวาจะมีกฎหมายใดใน
อนาคตที่บัญญัติเรื่องนั้นขึ้นมา เชน เมื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติบัญชี พ.ศ. .... จะตองอางถึง
“มาตรฐานการบั ญ ชี ” แต ม าตรฐานการบั ญ ชี ที่ กํ า หนดโดย ก.บช. ก็ กํ า ลั ง จะเปลี่ ย นไปให ส ภา
วิชาชีพบัญชีกําหนด แตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....ก็พิจารณาไมเสร็จเชนกัน และไมแน
วาฝายนิติบัญญัติจะตราพระราชบัญญัติโดยชื่อนี้หรือไม ก็จึงใชคําวา “กฎหมายวาดวยการนั้น”
ดังตัวอยางขางทายนี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕๑ การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูบ ริโภค และเพื่อประโยชนในการควบคุมโฆษณาใหถือวา วัตถุ อันตรายที่มี การ
กําหนดฉลากตามมาตรา ๒๐ (๑) เปนสินคาที่มีการควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลาก
ตามกฎหมายดังกลาวโดยอนุโลม
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรฐานการบัญชี” หมายความวา หลักการบัญชีและวิธีปฏิบต
ั ิทางการบัญชีที่
รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการนั้น
๖. การแกไขเลขมาตราเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เมื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง หากมีพระราชบัญญัติอื่นอางถึงเลข
มาตราที่แกไขนั้น โดยปรกติแลว หากไมตามไปแกไข อาจตีความไดวา มาตรานั้นถูกแกไขโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ใ หม แ ล ว และป จ จุ บั น ควรเป น มาตราใด แต ถ า กระทบกั บ เลขมาตราใน
พระราชบัญญัติอื่นคอนขางมากแลว ควรตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งที่จะใหมีการแกไขดวย
ตัวอยางตอไปนี้เปนกรณีที่เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑
ซึ่งเมื่อแกไขแลวปรากฏวาเลขมาตราในบรรพหนึ่งเดิมและที่ชําระใหมเปลี่ยนไป จึงตองใหแกไข
เลขมาตราที่อางถึงในบรรพอื่นใหถูกตองดวย
ตัวอยาง
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พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๕ ใหแกเลขมาตราตามที่มีอยูในมาตราตาง ๆ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยเปนเลขมาตราตามบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจ
ชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(๑) “มาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม” ในมาตรา ๑๖๖๖ ใหแกเปน “มาตรา
๙ วรรคสอง”
(๒) “มาตรา ๒๙” ในมาตรา ๑๔๖๔ และมาตรา ๑๕๑๙ ใหแกเปน “มาตรา
๒๘”
(๓) “มาตรา ๓๔” ในมาตรา ๑๖๑๐ และมาตรา ๑๖๑๑ ใหแกเปน “มาตรา
๓๒”
(๔) “มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓” ในมาตรา ๑๕๗๗ ให แ ก เ ป น
“มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐”
(๕) “มาตรา ๖๕” ในมาตรา ๑๖๐๒ ใหแกเปน “มาตรา ๖๒”
(๖) “มาตรา ๖๖” ในมาตรา ๑๖๐๒ ใหแกเปน “มาตรา ๖๓”
(๗) “มาตรา ๘๑” ในมาตรา ๑๖๗๖ ใหแกเปน “มาตรา ๑๑๐”
(๘) “มาตรา ๘๕” ในมาตรา ๑๖๗๗ ใหแกเปน “มาตรา ๑๑๔”
(๙) “มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง” ในมาตรา ๓๖๐ ใหแกเปน “มาตรา ๑๖๙ วรรค
สอง”
(๑๐) “มาตรา ๑๘๙” ในมาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๑๗๕๔ ให
แกเปน “มาตรา ๑๙๓/๒๗”
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สภาพบังคับของกฎหมาย
กฎหมายที่ ต ราขึ้ น ควรต อ งมี ผ ลบั ง คั บ ใช ไ ด สภาพบั ง คั บ ของกฎหมายนี้ มี
ความหมายวาผูที่มีหนาที่หรือความรับผิดชอบตามกฎหมายยอมปฏิบัติตาม (law compliance)
ตามเจตนารมณของกฎหมายนั้น ซึ่งหากมองในแงของผูกําหนดนโยบายแลว ก็คือวานโยบายนั้น
ประสบความสําเร็จดวยการมีผูปฏิบัติ เชน สามารถลดอุบัติเหตุบนทองถนนได ลูกจางมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน หรือผูบริโภคสามารถไดรับการเยียวยาจากสินคาบกพรอง
โดยปรกติแลวเรามักเขาใจวาสภาพบังคับของกฎหมายมีแตเพียงการกําหนดโทษ
ทางอาญาเทานั้น (ปรับหรือจําคุก) แตโดยที่กฎหมายมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน สังคม
สุขภาพ สิ่งแวดลอม การใชอํานาจของหนวยงานของรัฐ ฯลฯ การทําใหกฎหมายบรรลุผลใชตาม
เจตนารมณของกฎหมายแตละดานนั้น สภาพบังคับในกฎหมายอาจมีไดทั้งสภาพบังคับในแงการ
ลงโทษ (punishment) หรือในแงการใหรางวัล (reward) ก็ได การสรางสภาพบังคับในกฎหมาย
มีเครื่องมือดังตอไปนี้
๑. มาตรการลงโทษทางอาญา ไดแกการกําหนดโทษในทางอาญา ไมวาโทษจํา
โทษปรับ หรือโทษอุปกรณอื่น และการลงโทษทางอาญาเปนไปดวยวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) เพื่ อ ตอบแทนการกระทํ า ผิ ด ที่ ไ ด ก ระทํ า ไปซึ่ ง เสี ย หายต อ สั ง คม
(retributive)

(๒) เพื่อตองการยับยั้งการกระทําความผิด (deterrence) ปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายแกสังคม เปนมาตรการในการปองกัน
(๓) เพื่อตัดโอกาส (Incapacity) ออกจากสังคม
(๔) เพื่อฟนฟู (Rehabilitation) บุคคลนั้นใหกลับเขาสังคม
๒. มาตรการทางแพง เปนการนํามาตรการบังคับระหวางเอกชนกับเอกชนมาใช
บังคับกฎหมาย เชน ใหสงมอบ คืนทรัพยสิน ชําระหนี้ ชําระคาทดแทน แกผูไดรับผลจากการ
กระทําที่ฝาฝนกฎหมาย การประกาศใหสาธารณชนรับรู เชน การบังคับใหผูหมิ่นประมาทแจง
ความประกาศในหนังสือพิมพบอกความจริงไมรับรูผลในกฎหมาย เชน ทางราชการไมรับรอง เปน
ตน
๓. มาตรการทางปกครอง เชน การใชระบบอนุญาต จดทะเบียน ออกคําสั่งหาม
ทําการคน บังคับใหสงขอเท็จจริงหรือมาใหถอยคํา บังคับใหเปดเผยขอเท็จจริง เรียกเก็บอากร
ตอบโตการทุมตลาด เปนตน
๔. มาตรการจูงใจอื่น เชน ลดภาษี ใหสิทธิพิเศษทางภาษีอากร สิทธิอยูอาศัยใน
ประเทศ สิทธิในที่ดิน เปนตน
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การจะเลือกใชมาตรการบังคับใดในระหวางมาตรการทั้งสี่ขางตนหรือประสม
ประสานกัน เปนนโยบาย (policy) ในการรางกฎหมายที่จะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
(compliance) ซึ่งเปนเรื่องที่มีรายละเอียดมาก
แบบบทกําหนดโทษ
๑. ปรับสถานเดียว จําคุกสถานเดียว หรือทั้งสองอยาง แตไมวาจะกําหนดโทษ
อยางใดบทลงโทษจะประกอบไปดวยสามสวนคือ- (๑) ขอหาม (element of prohibition) (๒)
การฝาฝน (contravention of the prohibition) (๓) โทษที่กําหนด (sanction)
๒. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฝายสังคมและกฎหมาย วาง
เกณฑ หนึ่งป สองหมื่นบาท เวนแตโทษในทางพาณิชยอาจกําหนดสูงกวาก็ได การกําหนดโทษควร
กระทําในระดับเพียงใดเปนนโยบายในการปราบปราม การกระทําผิดบางฐานกระทบตอความ
ปลอดภัยของสังคมมาก ก็กําหนดอัตราโทษสูง
๓. การกําหนดอัตราโทษควรคํานึงถึงโทษพื้นฐานในประมวลกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่นในลักษณะใกลเคียง นอกจากนี้แลวยังตองพิจารณาถึงบทบัญญัติทั่วไปในประมวล
กฎหมายอาญาในการกําหนดโทษหรือลงโทษ การริบทรัพย การกระทําความผิดตอเนื่อง การเพิ่ม
โทษ การลดโทษ หรือการยกโทษ อีกดวย แตในพระราชบัญญัติบางฉบับก็จะเขียนมาตรการ
ดังกลาวนี้ไวเสียเองตางหากจากประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายนั้นมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๔๘ ไดวางแนวทางการจํากัดสิทธิ
และเสรี ภ าพของประชาชนในกรณี จํ า กั ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ของบุ ค คลเกิ น ความจํ า เป น และ
กระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน (มาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา
๒๙ ของรัฐธรรมนูญ) คําวินิจฉัยดังกลาวมีผลกระทบตอการเขียนบทบังคับโทษในกฎหมายวา
เขียนอยางไรจึงจะไมขัดตอรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยดังกลาวมีประเด็นวา มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แหงรางพระราชบัญญัติ
การผลิตผลิ ตภั ณฑซี ดี พ.ศ. .... บัญญัติ ให ศาลสั่ งริบ ทรัพยเครื่องจักรที่ใชในการผลิ ต ไม ว า
เนื่องมาจากผูผลิตไมแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ไมทําและแสดงเครื่องหมาย ไมแจงการไดมาหรือ
มีเครื่องจักรไวในครอบครอง ไมแจงการจําหนายจายโอน ก็ใหศาลสั่งริบเครื่องจักรนั้น โดยไม
คํานึงวาเจาของจะรูเห็นเปนใจหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา “เปนการริบทรัพยโดยเด็ดขาด
ไมไดพิจารณาถึงความผิดและความเหมาะสมในการลงโทษ เปนการใชมาตรการลงโทษที่รุนแรง
แกผูเปนเจาของทรัพยสิน ถือวาเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินเกินกวาความจําเปนและ
กระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน”
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คําวินิจฉัยขางตนก็มีขอนาคิดวา หากพิจารณาในแงของการบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหมาย (law enforcement) เพื่อใหกฎหมายนี้มีประสิทธิภาพแลว มาตรการดังกลาวก็มี
ความจําเปน เนื่องจากวาที่ผานมามีกรณีอื่นที่คลายกันที่ ที่ไมสาสามารถปราบปรามยับยั้งผูกระทํา
ผิดได เชน การละเมิดลิขสิทธิ์ เจาพนักงานไดเขาไปจับกุมและอายัดเครื่องจักรไว แตเมื่อสงฟอง
ศาลแล ว ไม ส ามารถริ บ ได เพราะผู ก ระทํ า ความผิ ด อ า งว า เป น เครื่ อ งจั ก รของผู อื่ น ที่ เ ช า มา
เครื่ อ งจั ก รดั ง กล า วก็ นํ า ไปใช ใ นการกระทํ า ความผิ ด ต อ ไปเรื่ อ ยๆ ซึ่ ง ในการชี้ แ จงต อ ศาล
รัฐธรรมนูญนี้ทั้งคณะรัฐมนตรีและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของก็ไดชี้แจงถึงสัดสวนของโทษและ
หรือผล วาการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาวกระทบตอเศรษฐกิจอยางมากทั้งในประเทศและตางประเทศ
และผูประกอบการ (โรงงานผลิตซีดี) ก็มีอยูนอยราย และจําเปนตองมีมาตรการดังกลาวเพื่อ
ยับยั้งการกระทําความผิด
บทสรุปของผูรางกฎหมายก็คือ การกําหนดโทษนี้ ก็จะตองคํานึงถึงมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญดวย และนาจะตองอธิบายใหไดวาโทษที่กําหนดมีความจําเปนเหมาะสมเหมาะสม
และมีสัดสวนอยางไร
การใชถอยคําในบทบัญญัติที่ใหอํานาจเปรียบเทียบปรับ
๑. กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
๑.๑ บุคคลที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
พนักงานเจาหนาที่ นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจาพนักงาน
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสอบสวน อธิบดี หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีหรือเจา
พนักงานทองถิ่น อธิบดีมอบใหผูวาราชการจังหวัด เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต นายทะเบียน
๑.๒ เปนดุลพินิจของผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับเมื่อเห็นวาผูกระทําผิดไม
ควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง และถาผูกระทําผิดยินยอมตามที่เปรียบเทียบ และ
ชําระคาปรับแลว คดีเลิกกันและยุติ (ไมดําเนินคดีฟองรองตอไป)
๑.๓ กํ า หนดอํ า นาจโดยแบ ง ตามพื้ น ที่ ไ ด เช น อธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี
มอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และผูว า
ราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดที่
เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น
๒. กําหนดใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ โดยคณะกรรมการ
อาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่เปนผูกระทําการแทนได
หรือ ให มี ค ณะกรรมการเปรี ย บเทีย บปรั บ ที่ ก ฎหมายนั้ น กํ า หนดขึ้ น โดยเฉพาะเปน ผูมี อํา นาจ
เปรียบเทียบปรับ
๓. กําหนดใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับ
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๔. ในกฎหมายบางฉบั บ ได กํ า หนดว า เงิ น ค า ปรั บ ให เ ป น รายได ข ององค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น (ถ า ไม เ ขี ย นจะตกเป น ของแผ น ดิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น คงคลั ง
พุทธศักราช ๒๔๙๑ มาตรา ๔ บัญญัติวา คาปรับใหสงเขาคลัง)
เงินเปรียบเทียบที่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับทําการเปรียบเทียบเนื่องจาก
การกระทําความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒ เปน
การบังคับใชกฎหมายอยางหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ทําหนาที่บริหารกระบวนการยุติธรรมที่
รัฐมนตรีแตงตั้งขึ้นโดยมีความเปนอิสระจากสํานักงานฯ เงินคาปรับที่รับไวนั้นก็เปนการรับแทนรัฐ
จึงไมเปนรายไดของสํานักงานฯ และก็ไมปรากฏมีมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กําหนดวาเงิน
คาปรับไมตองสงเปนรายไดแผนดิน จึงตองสงเขาบัญชีเงินคงคลัง บัญชีที่ ๑ แหงพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งหากกฎหมายประสงคใหไมตองสงคลังแลวก็ควรตองบัญญัติไวอยาง
ชัดเจน เชน มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ กํ า หนดให เ งิ น ค า ปรั บ ตกเป น รายได ข อง
กรุ ง เทพมหานคร เป น ต น (บั น ทึ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ ง เงิ น ค า ปรั บ ที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒ - คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๒- เรื่องเสร็จที่ ๓๒๕/
๒๕๔๘)
๕. ความผิดที่จะเปรียบเทียบปรับได มีแบบการใชดังนี้
-บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
-บรรดาความผิดที่มีโทษปรับเทานั้น
-บรรดาความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
-บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเปนความผิดที่มีโทษปรับ
หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป
- ระบุ ม าตราที่ จ ะเปรี ย บเที ย บปรั บ ได (เช น มาตรา ๔๖ อั ฎ ฐ แห ง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติวา ความผิดตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา หรือมาตรา ๔๖ ทวิ จึงจะเปรียบเทียบปรับ
ได- และเมื่อตรวจสอบดูมาตราดังกลาวแลว มาตราดังกลาวกําหนดโทษปรับ เวนแตมาตรา ๔๖
ทวิ กําหนดทั้งโทษปรับและโทษจําคุก
- ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนมาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๑๖
๖. อัตราโทษปรับขั้นสูง
-ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
-ปรับไมเกิดสองหมื่นบาท
-ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
-ปรับไมเกินหาแสนบาท
๗. อัตราโทษจําคุกขั้นสูง
-จําคุกไมเกินสามเดือน
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-จําคุกไมเกินหกเดือน
-จําคุกไมเกิดสองป
-จําคุกไมเกินหาป
อนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด กรรมการ
รัฐมนตรี มีอํานาจเปรียบเทียบปรับขั้นสูงและโทษจําคุกที่จะเปรียบเทียบปรับ แตกตางกันไดดวย
๘. ระยะเวลาใหดําเนินการชําระคาปรับ
-สามสิบวัน ภายในเวลาที่กําหนด ไมกําหนดเวลา
มติ แบบการใชถอยคํา
๑. คําวา “ถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษจําคุก ก็ให ....
เปรียบเทียบปรับได” ไมจําเปนตองเขียน เพราะกฎหมายมุงหมายกําหนดใหความผิดดังกลาวเปน
ความผิดที่ใหเปรียบเทียบปรับได (ถาไมตองการใหเปรียบเทียบปรับ กฎหมายก็จะไมใหอํานาจ)
เพราะฉะนั้นพนักงานเจาหนาที่ก็ไมจําตองใชตองมีดุลพินิจแลว
๒. ระยะเวลาที่ใหชําระคาปรับ ควรใหเจาพนักงานผูมีอํานาจเปรียบเทียบเปนผู
กําหนดระยะเวลา เพื่อใหยืดหยุนตามความเหมาะสม ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ก็อาจเปลี่ยนแปลง
ใหมได
แบบ
“มาตรา

.. บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือ
เปนความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน .... ป ให .................... มีอํานาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่
กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป” (ที่มา - บันทึกการวางแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของฝายรางกฎหมาย คณะที่ ๑-๔)
แบบของการนํามาตรการทางปกครองมาใช
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายกลาง
เกี่ยวกับการออกคําสั่งทางปกครองและการบังคับทางปกครอง ซึ่งสามารถใชเปนฐานในการบังคับ
ทางปกครองได แตกระนั้นพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็
บัญญัติหมวดวาดวยวิธีการบังคับทางปกครองแยกตางหากไว
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
หมวด ๙
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การบังคับทางปกครอง
_______________

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ปรากฏแกเลขาธิการวาผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหา มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๓ วรรคสอง
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘
มาตรา ๔๕ วรรคสาม มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ ใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งใหผูรับ
ใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดก็ได
การอนุโลมโทษ
การอนุโลมใหนําโทษในพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งมาใชดวยนั้น จะตองเขียนอยาง
ชัดเจน มิฉะนั้นแลวอาจไมมีผลใชบังคับ ดังตัวอยางตอไปนี้
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๓๗ ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ในสวน
ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณามาใชบังคับแกการโฆษณาเครื่องสําอางโดย
อนุโลม โดยใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนอํานาจหนาที่ของ
รัฐมนตรี และใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ”
บทบัญญัติดังกลาวไมชัดเจนวาโทษจะตามมาดวยหรือไม ซึ่งจะเปนปญหาตอไป
ตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติวา บุคคลจะไมตองรับโทษอาญาเวนแตจะไดกระทําการ
อันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง ความรับผิดทางอาญาของผูฝาฝนคําสั่งอายัดทรัพยสินของธนาคารแหงประเทศ
ไทย (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๑/๒๕๔๕- ประชุมใหญ) ไวดังนี้
การรางกฎหมายใหนําบทบัญญัติของกฎหมายอื่นมาใชบังคับโดยอนุโลม ถาเปน
การบัญญัติใหนําบทกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษของกฎหมายหนึ่งมาใชบังคับแกการ
กระทําในอีกกฎหมายหนึ่งด วยแลว จะต องนํามาใชดวยความระมัดระวังและต องตีความการ
นํามาใชโดยเครงครัด การนําบทกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษมาใชบังคับโดยอนุโลมตอง
อยูภายใตหลักกฎหมายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายอาญา กลาวคือ
ต อ งไว โ ดยชั ด แจ ง ว า ให นํ า บทกํ า หนดความผิ ด อาญาและบทกํ า หนดโทษของกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวของนั้นมาใชบังคับแกการนั้น มิฉะนั้นยอมไมอาจทราบไดวาเมื่อตนกระทําการดังกลาวแลว
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จะเปนความผิดและจะตองไดรับโทษอาญา และก็จะมีผลเสมือนวากฎหมายนั้นมิไดบัญญัติบท
กําหนดความผิดและบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําดังกลาวไวเปนการเฉพาะแตอยางใด
ขอแนะนํา
ตั ว อย า งกฎหมายที่ อ นุ โ ลมบทกํ า หนดโทษที่ ชั ด เจนอาจพิ จ ารณาได จ าก
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๒๓๗ ดังนี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๙ ในการออกหุนกูลักษณะอื่นนอกจากหุนกูมีประกัน หากผูออกหุนกู
ประสงคจะจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกูตองแสดงความจํานงในขณะที่ขออนุญาตออกหุนกู
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา
๔๗ และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับกับการขออนุญาตการทํา
ขอกําหนดและสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู และการฟองรอง
บังคับคดีกับผูแทนผูถือหุนกูโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓๗ ใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาในสวนที่
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดย
อนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในสวนนี้ ทั้งนี้ ใหใชคําวา “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทน
คําวา “รัฐมนตรี” คําวา”สํานักงาน” แทนคําวา “นายทะเบียน” คําวา “สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย” แทนคําวา “สมาคมการคา” และใหอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยสมาคมการคา เปนอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
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บทเฉพาะกาล
บทเฉพาะกาลเปนบทบัญญัติที่ใชเปนเครื่องมือเชื่อมตอระหวางกฎหมายสอง
ฉบับเมื่อมีการตรากฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และผูรางกฎหมายตองการใหมีการบังคับ
ใชกฎหมายกับเหตุการณบางอยางที่เกิดขึ้นกอนหรือระหวางกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา “บทเฉพาะกาล”
ไววา หมายถึง “บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติใหใชเฉพาะในชวงเวลาหนึ่งหรือกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่เกิดขึ้นกอนวันใชบังคับบทกฎหมายนั้น”
จําเปนที่จะตองมีบทเฉพาะกาลหรือไม
พระราชบั ญ ญั ติ ใ ดจํ า เป น ต อ งมี บ ทเฉพาะกาลหรื อ ไม นั้ น ต อ งพิ จ ารณาจาก
โครงสรางของกฎหมายเกาและกฎหมายใหม ถามีความแตกตางในกฎหมายแลว และตองการให
มีความตอเนื่องของการบังคับใช ก็ตองมีบทเฉพาะกาล พระราชบัญญัติบางฉบับไมมีบทเฉพาะ
กาล ผูรางประสงคใหเปนเชนนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีความเห็นในกรณีดังกลาว ดังนี้
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสิทธิบัตรขึ้นใหมแทน มีการเพิ่มคุณสมบัติของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเพิ่มจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน เมื่อยกเลิกบทบัญญัติ
ดังกลาวโดยไมมีบทเฉพาะกาลรองรับเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดเดิมไว จึงมี
ผลทําใหคณะกรรมการชุดเดิมทั้งหมดตองพนจากตําแหนง และตองแตงตั้งใหม (บันทึก เรื่อง
ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) - เรื่องเสร็จที่ ๒๑๔/๒๕๔๓)
(๒) กฎหมายใหมไมมีบทเฉพาะกาล ยกเวนในเรื่องคุณสมบัติใหแกผูที่ยื่นคําขอ
ตามกฎหมายเกาซึ่งมิไดกําหนดคุณสมบัติของผูขอไว ดังนั้น ผูที่ยื่นคําขอไวตามกฎหมายเกา แต
ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายใหม ยอมขาดคุณสมบัติของผูขออาชญาบัตรหรือประทาน
บัตรที่จะไดรับการพิจารณาอนุญาต (บันทึก เรื่อง ปญหาขอกฎหมายตามกฎหมายวาดวยแร
(คุ ณ สมบั ติ ข องผู ข ออาชญาบั ต ร ประทานบั ต รชั่ ว คราวและประทานบั ต ร) - คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) - เรื่องเสร็จที่ ๒๙๖/๒๕๑๖)
ตัวอยางของบทเฉพาะกาล
๑. การรับรองสิทธิหรือสถานะเดิมของบุคคลเมื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
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มาตรา ๑๓๕ ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค
หรือขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผนู ั้นเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค หรือขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ตอไป
ผูใดเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผนู ั้นเปน
ขาราชการพลเรือนวิสามัญตอไป และใหนาํ มาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับแกผูนนั้ เวนแตขา ราชการพลเรือนวิสามัญผูซึ่งดํารงตําแหนงที่
ก.พ. พิจารณาเห็นวาทําหนาที่อยางเดียวกับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการ
พลเรือนในพระองค อยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผนู ั้นเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองค ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ แลวแตกรณี
โดยใหไดรบั เงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู ทั้งนี้ เฉพาะผูซ ึ่งอยูในเกณฑดังตอไปนี้
(ก) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐
(ข) เปนผูไดรบั ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาหรือที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบไดไมต่ํากวาประโยคมัธยมศึกษา และเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญในตําแหนงที่ทําหนาที่
อยางเดียวกับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองค ติดตอกันมา
เปนเวลาไมนอ ยกวาหาป
ผูใดเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญตามวรรคสอง แตไมอยูในเกณฑตาม (ข)ให
ผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญไปพลางกอน เมื่อเขาเกณฑตาม (ข) ก็ใหเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองค ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดยให
ไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๙ บรรดาผู ซึ่ ง ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รครู เ ทคนิ ค ชั้ น สู ง และ
ประกาศนี ยบัตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสของวิทยาลัยชา งกลปทุมวันตามหลักสูตรของกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีศักดิ์และสิทธิเทากับผู
ไดรับปริญญาตามพระราชบัญญัตินี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๗ ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตขับรถตลอดชีพอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับใหใชใบอนุญาตขับรถนั้นไดตอไป
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การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ใหนํามาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหคิดคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งรอยบาท
๒. การเปลี่ยนแปลงถายโอนองคกร และเปลี่ยนแปลงรูปแบบองคกร
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๔๓ เมื่ อ ได มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ถื อ ว า การ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็จสิ้นลงแลว และใหรัฐมนตรีผู
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติการดําเนินการของสํานักงานสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพในราชกิจจานุเบกษา
ให โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย สิ น สิ ท ธิ หนี้ สิ น เงิ น งบประมาณ รายได และ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหเปนของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๖๖ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ตลอดจนงบประมาณของ
องค ก ารสง เสริ ม กี ฬ าแห ง ประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีก าจั ด ตั้ ง องค ก ารส ง เสริม กี ฬ าแห ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของ
กกท.
มาตรา ๖๗ ใหผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และบรรดาพนักงานหรือลูกจาง
ขององคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกีฬาแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผูวา
การ รองผูวาการ และพนักงานหรือลูกจางของ กกท. แลวแตกรณี โดยใหไดรับเงินเดือน คาจาง
รวมทั้งสิทธิประโยชนตาง ๆ เทาที่เคยไดรับอยูเดิม กับใหถือวาเวลาการทํางานของบุคคล ดังกลาว
ในองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทยเปนเวลาทํางานใน กกท. นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
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มาตรา ๖๘ ใหคณะกรรมการองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
อยู ใ นตํ า แหน ง ต อ ไปจนกว า จะแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งอยางชาตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ
ขอสังเกต การใชคําวา “จนกวาจะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นตามพระราชบัญญัติ
นี้” อาจมีปญหาชองวางของการปฏิบัติหนาที่ เพราะเมื่อแตงตั้งคณะกรรมการแลว อาจยังไม
พรอมที่จะทํางาน พระราชบัญญัติบางฉบับจึงใชคําวา จนกวาคณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่
๓. บทเฉพาะกาลทําใหกระบวนการทางวินัยตอเนื่อง
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๓๘ ขาราชการพลเรือนผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให
ออกจากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มี
อํานาจสั่งลงโทษผูนั้น หรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนที่ใชอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือให
ออกจากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ
(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแต
กรณีนั้นเปนอันใชได
(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงให อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น และ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
เรื่องนั้นยังไมเสร็จ ก็ให อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ
มาตรา ๑๓๙ ขาราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานสวน
ทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย
หรือกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือใหออกจากราชการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงาน
เทศบาล ระเบียบพนักงานสวนทองถิ่น หรือระเบียบขาราชการนั้นอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการ
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๔๐ ผูใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือตามมาตรา ๑๓๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา
๑๒๕ หรือมาตรา ๑๒๖ แลวแตกรณี
มาตรา ๑๔๑ ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๙ มาตรา
๙๐ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ หรือ มาตรา ๑๒๑ แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๑๘ หรื อ ตามมาตรา ๑๓๘ แห ง
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๙
มาตรา ๑๔๒ การใดอยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไป สําหรับ
การนั้น ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๔๓ การใดที่เคยดําเนินการไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนที่ใชอยูกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ จะ
ดําเนินการไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนดโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
๔. เพื่อเชื่อมโยงถอยคําหรือความหมายระหวางกฎหมายใหมและกฎหมายเกา
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗๒ คํ า ว า “ทบวงการเมื อง ”
ตามกฎหมายอื่ น ที่มี อยู กอ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแต
กรณี
มาตรา ๗๕ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดอางถึง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออางถึงบทบัญญัติ
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหถือวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นอางถึงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี

พระราชบัญญัติบางฉบับมีบทบัญญัติในทํานองนี้เหมือนกัน แตไมไดอยูในหมวด
บทเฉพาะกาล ดังตัวอยางขางลางนี้
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
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มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่
อางถึงผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการสวนจังหวัด ขาราชการสวน
จั ง หวั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด หรื อ สภาจั ง หวั ด ให ถื อ ว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งนั้นอางถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด หรื อ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดไดกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนา
ผูบริหารทองถิ่น ใหถือวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนวานั้นเทาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๕. เมื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกฎหมาย ที่ทําใหการอางอิงกฎหมายอาจมี
ปญหา ตัวอยางการเปลี่ยนตอระหวางกฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญาจะเปน
ตัวอยางของสะพานเชื่อมระหวางสองกฎหมาย
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙
มาตรา ๘ เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลวบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใดอ างถึงกฎหมายลั กษณะอาญา หรืออางถึงบทบัญ ญัติแ หงกฎหมายลักษณะอาญา ใหถือวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นอางถึงประมวลกฎหมายอาญา หรือบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
อาญาในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี
๖. เมื่อแยกอํานาจหนาที่กรมออกเปนสองกรม
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๑๘ ใหดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ร. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ
ใหอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๘
ทวิ และตามมาตรา ๘ สัตต ในสวนที่เกี่ยวกับการแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่
ของสวนราชการซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร.
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ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน คงมีอํานาจหนาที่เทาที่ไมซ้ํากับอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร.
ใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนใหเหมาะสม ซึ่งตองทําใหแลวเสร็จและเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ข อ สั ง เกต โปรดพิ จ ารณาถ อ ยคํ า ใน วรรคสี่ ที่ บั ญ ญั ติ ว า “ให ค ณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน คงมีอํานาจหนาที่เทาที่ไมซ้ํา
กับอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร.” เปนการกําหนดลงไปถึงการปฏิบัติหนาที่ของทั้งสององคกรวาเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงแลว ในระหวางไมมีกฎหมายเปนที่ชัดเจนกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรทั้งสอง
ไวแลว จะแกปญหากันอยางไร
๗. เมื่อมีการลดระดับลูกบท
การแบงสวนราชการในกระทรวงเปนกรมนั้น แตเดิมมาพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๕ บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า เป น “พระราชกฤษฎี ก า ” แต ต อ มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน มาตรา ๒๓๐ บัญญัติวา การรวมหรือการโอน
กระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเปนการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม หรือการรวมหรือการโอน
กระทรวงทบวงกรมที่มิไดมีการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมขึ้นใหม หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาได เพื่อมิใหพะราชกฤษฎีกานี้สับสนกับพระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการ จึงตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสวน
ที่เกี่ยวกับ การแบ งส วนราชการ โดยลดระดับ การแบงสวนราชการในกระทรวงใหกระทํา เปน
“กฎกระทรวง” ปญหาจึงมีขึ้นวา จะตองรับรองการแบงสวนราชการที่มีอยูเดิม มิฉะนั้นแลวก็คง
ตองแบงสวนราชการในระดับกรมใหมหมดเปนกฎกระทรวง ซึ่งยอมเปนการสิ้นเปลืองเวลาการ
ทํางานมาก บทเฉพาะกาลมาตราขางลางนี้ จึงบัญญัติรับรองสิ่งที่มีมาอยูกอนแลว และโปรดสังเกต
วา เนื้อความจะบอกวาพระราชกฤษฎีกาเดิมใหใชบังคับอยูตอไป จนกวาจะมีกฎกระทรวงแบง
สวนราชการของกรมนั้น ใหม ก็แ ทนที่เขา ไปเลย โดยพระราชกฤษฎีก านั้ นก็จ ะถูกยกเลิก โดย
อัตโนมัติ ไมตองไปเสียเวลาตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเดิมอีก
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา ๘
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะมีกฎกระทรวง
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วาดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
๘. เพื่อกําหนดใหมีการกระทําที่ถูกตองตามกฎหมายใหม
กฎหมายที่กําหนดขึ้นใหมมักกําหนดกฎเกณฑบางอยางขึ้นมา ทําใหผูที่อยูใน
บังคับใชกฎหมายมีหนาที่ตามกฎหมายบางประการ เชน ตองมาขออนุญาตหรือมาแจง มิฉะนั้น
ยอมมีโทษ หากกฎหมายนั้นมีผลบังคับใชแลว บุคคลยอมตองปฏิบัติและมีโทษทันทีถาไมกระทํา
ตาม กฎหมายจึงอนุญาตใหทอดเวลาออกไประยะหนึ่ง เพื่อประชาชนที่เกี่ยวของจะไดตัดสินใจได
วา จะเลิกกระทําการนั้นหรือไม หรือตองการกระทําตอไป แตตองมาขออนุญาต
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๖๔ สมาคมใดซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการสงเสริม
การกีฬาโดยตรง ที่ตั้งและดํารงอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให
ขอรับอนุญาตใหถูกตองตามมาตรา ๕๓ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๕ คณะบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งใชคําวา “แหงประเทศไทย” หรือมีอักษร
หรือเครื่องหมายใด แสดงวาเปนสมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนาม
ของชาติห รือ ประเทศไทยอยูใ นวัน ที่ พ ระราชบัญ ญั ติ นี้ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาให ขอรั บ
อนุญาตใหถูกตองตามมาตรา ๕๙ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
๙. กําหนดใชกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติเดิมไปพลางกอน
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๖๔ ในระหวางที่ยงั มิไดมีกฎกระทรวง ขอกําหนด หรือระเบียบตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหกฎกระทรวง ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใด ๆ ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ขนสง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ กอน
วันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ซึ่งไมขดั หรือแยงกับบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตนิ คี้ งใชบังคับ
ตอไป
ข อ สั ง เกต
มี คํ า ถามอยู ว า ถ า ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ทํ า นองมาตรา ๑๖๔ แห ง
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว บรรดาลูกบทเดิมทั้งหมดจะสิ้นผลไปเลย
หรือไม ขอใหพิจารณาความเห็นดังตอไปนี้
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(๑) การที่กฎหมายฉบับเดิมไดมีบทบัญญัติใหออกกฎหมายลําดับรองขึ้นไวและ
ตอมากฎหมายฉบับนั้นถูกยกเลิกและมีกฎหมายฉบับใหมขึ้นใชบังคับแทนแลว การพิจารณาวา
กฎหมายลําดับรองซึ่งเปนการกําหนดรายละเอียดหรือขอเท็จจริงเพื่อบังคับตามกฎหมายฉบับนั้น
จะถูกยกเลิ กไปดวยหรือไม ยอมขึ้น อยูกับการตรากฎหมายฉบับใหมวา มีสาระสํา คัญ อยา งไร
กลาวคือ ถาหากกฎหมายฉบับใหมมีลักษณะเปนเพียงการแกไขปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม โดย
บทบัญญัติที่ใหออกกฎหมายลําดับรองไดยังคงมีเนื้อหาสาระหรือหลักการเชนเดียวกับกฎหมาย
ฉบั บ เดิ ม ทุ ก ประการ ย อ มเป น การแสดงให เ ห็ น ว า กฎหมายฉบั บ ใหม มี ค วามประสงค จ ะให
รายละเอียดตาง ๆ ที่เคยกําหนดไวเดิมยังคงใชบังคับใหตอเนื่องกันไป เวนแตจะมีการแสดง
เจตนาไวโดยชัดแจงวาตองการใหสิ้นผลไปทันที ทั้งนี้ สําหรับในเรื่องนี้เมื่อกําหนดใหมีการออก
ประกาศของผูอํานวยการทางหลวง เรื่อง การหามใชยานพาหนะ โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก
น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด เดินบนทางหลวงตามมาตรา ๖๑ แหง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คงมีหลักการเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๕๖ แหง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จึงแสดงใหเห็นวา
แมพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ฯ แลว
ก็ ต าม แต ก ารกํ า หนดรายละเอี ย ดในเรื่ อ งดั ง กล า วซึ่ ง เป น การกํ า หนดข อ เท็ จ จริ ง ขึ้ น เพื่ อ ให
บทบัญญัตินี้สามารถใชบังคับใหเปนผลขึ้นนั้น ยังคงประสงคใหมีการดําเนินการเชนเดียวกับที่เคย
กําหนดไวเดิมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ฯ ฉะนั้น การที่พระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดมีบทเฉพาะกาลรองรับประกาศตาง ๆ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๙๕ฯ ไว จึงมิไดหมายความวาประกาศตาง ๆ ตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวตองสิ้นผลไป
แตอยางใด เพราะบทบัญญัติกฎหมายทั้งสองฉบับมีเนื้อหาสาระและหลักการเชนเดียวกันทุก
ประการ นอกจากนี้ การที่จะถือวาประกาศตาง ๆ ที่เคยใชบังคับอยูเดิมทั้งหมดเปนอันสิ้นผลไป
ทั น ที ที่ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช บั ง คั บ นั้ น ย อ มกระทบกระเทื อ นต อ การ
ควบคุมดูแลทางหลวงซึ่งจําเปนตองมีการดําเนินการตอเนื่องกัน ซึ่งไมนาจะเปนความประสงคของ
กฎหมายที่จะตองใหดําเนินการซ้ํากับที่เคยเปนอยูเดิมใหมทุกกรณี ดวยเหตุนี้ ประกาศของ
ผูอํานวยการทางหลวงฯ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ฯ จึงยังคงใชบังคับในชวงเวลาดังกลาวได (บันทึก เรื่อง การใชบังคับ
ประกาศผู อํ า นวยการทางหลวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๓๖)
(๒) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติ
ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต ส า ห ก ร ร ม พ . ศ . ๒ ๕ ๑ ๑ โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ม า ต ร ฐ า น
ผลิ ต ภั ณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งตามพระราชบั ญ ญัติ ฉบับ ดังกลา ว ได
บัญญัติใหยกเลิกความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหใชขอความที่บัญญัติใหมแทน ในมาตราทั้งสาม
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บัญญัติใหอํานาจรัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการประกาศและออกคําสั่งแตงตั้ง
ผูตรวจสอบกําหนดอัตราคาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และแตงตั้งกรรมการ
วิชาการไดเชนเดียวกับกฎหมายเดิม แตไดมีการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีดําเนินการ
ประกาศและอํานาจหนาที่แตกตางออกไป ปญหามีวาประกาศและคําสั่งเดิมยังใชไดหรือไม
การพิ จ ารณาผลบั ง คั บ ใช ข องพระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง ประกาศคํ า สั่ ง
ภายหลังจากที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแมบทที่ใหอํานาจในการออกพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง แลวนั้น เมื่อกฎหมายแมบทที่เปนบทบัญญัติใหอํานาจไดถูกแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกไปแลว พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ทั้งหลายที่ออกโดย
อาศัยอํ านาจตามกฎหมายแมบทเดิมนา จะไดมีผลบังคับใช อีกต อไป แต อย า งไรก็ต าม ได มี
ความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก า (อ า งถึ ง บั น ทึ ก เรื่ อ ง หารื อ การใช บั ง คั บ กฎ
กระทรวงการคลังและพระราชกฤษฎีกา สงพรอมกับหนังสือถึงกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.
๑๔๗๗/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๙๔) และคําพิพากษาศาลฎีกา (คําพิพากษาศาลฎีกา ที่
๑๑๗ พ.ศ. ๒๔๘๒) วางหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา ในการที่จะวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติฉบับใดซึ่ง
ไดมีบทบัญญัติใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือตราพระราชกฤษฎีกาได แตตอมาบทบัญญัติ
มาตรานั้นไดถูกแกไขเพิ่มเติมแลว บรรดากฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาที่ไดออกและตราขึ้น
โดยมาตรานั้นจะยั งมี ผลใช ไ ดหรื อไมนั้น ก็ตองพิจ ารณาดูวา บทบั ญ ญั ติแ ก ไขเพิ่มเติ มนั้ น ได
บัญญัติในหลักการเดิมหรือไดเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหลักการเดิมเสียใหม ถาปรากฏวามิได
เปลี่ยนแปลงแกไขหลักการเดิม บรรดากฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาที่ไดใชอยูแลวนั้นก็ยังมีผล
ใชได ไมจําเปนจะตองออกกฎกระทรวงหรือตราพระราชกฤษฎีกาใหม แตถาหากวาไดบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมหลักการขึ้นใหมแลว กฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาบรรดาที่
ไดตราขึ้นโดยอาศัยบทมาตรานั้นก็เปนอันใชไมได จําเปนจะตองออกกฎกระทรวงและตราพระราช
กฤษฎี ก าขึ้ น ใหม เพราะหลั ก การได เ ปลี่ ย นแปลงไปแล ว ฉะนั้ น หลั ก การที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
กฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกายอมจะเปลี่ยนแปลงไปดวย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงหรือ
ตราพระราชกฤษฎีกา (บันทึก เรื่อง ผลบังคับใชของประกาศและคําสั่งที่ออกตามความในมาตรา
๕ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และ
มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายหลังจากที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ดังกลาวโดยพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ - คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
รางกฎหมาย คณะที่ ๕) - เรื่องเสร็จที่ ๕๖๑/๒๕๓๑)
คําพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยในเรื่องนี้ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาขางตน
คือ คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๗/๒๔๘๒ วินิจฉัยวา แมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รศ. ๑๒๐ มาตรา
๑๓ ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา พ.ศ. ๒๔๗๒ มาตรา ๓ ก็ดี แตพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมนั้นเองไดบัญญัติ มาตรา ๑๓ ขึ้นใหมใหใชแทนมาตรา ๑๓ เดิม โดยมิไดมีขอความ
แยงขัดหรือตัดทอนในมาตรา ๑๓ เดิมออกเลย เปนแตเพิ่มขยายความใหอํานาจแกเสนาบดีที่จะ
ประกาศยกเวนหรือหามการจับสัตวน้ําใหกวางขวางขึ้นอีกเทานั้น เมื่อมาตรา ๑๓ เดิมที่ถูกยกเลิก
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ไปไดมาตรา ๑๓ ใหม เขามาใชแทน และยังคงใหอํานาจเสนาบดีออกประกาศหามปรามการจับ
สัตวน้ําอยูตามเดิม ดั่งนี้ กฎกระทรวงที่ไดออกไวโดยอาศัยความในพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา
รศ. ๑๒๐ มาตรา ๑๓ จึ่งยังคงใชบังคับอยูหาเปนเหตุใหกฎนั้นตองเลิกไปไม
ขอใหพิจารณาความเห็นสองเรื่องนี้ประกอบดวย จะเห็นวากฎหมายใหมนั้นเอง
หลักการเปลี่ยนและมีเจตนาที่จะไมนําหลักเกณฑเดิมมาใช
(๑) คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) เห็นว า
มาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลบัญญัติวา“บรรดา
กฎกระทรวง คําสั่ง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓ ใหยังคง
ใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง คําสั่ง
หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” เมื่อความในขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘
(พ.ศ. ๒๕๐๔) ฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ฯ ที่กําหนด
จํานวนรถยนตสี่ลอรับจางในกรุงเทพมหานครไว ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘
(๑๔) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๓ ได ถู ก ยกเลิ ก ไปแล ว โดยผลของ
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมมีบทบัญญัตใิ ห
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารในจังหวัดหนึ่ง ๆ ไว
ดังนั้น ขอ ๓ แหงกฎกระทรวงดังกลาวจึงถือวาเปนขอความที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และไมสามารถนํามาใชกับพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามบท
เฉพาะกาลดั ง กล า วได เพราะตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยไมอาจออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารใน
จังหวัดหนึ่ง ๆ ได เพราะฉะนั้น กฎกระทรวงดังกลาวจึงไมมีผลใชบังคับตอไป เนื่องจากตามบท
เฉพาะกาลนั้ น กฎกระทรวงเดิ ม ที่ จ ะใช บั ง คั บ ได จ ะต อ งสามารถออกกฎกระทรวงใหม ต าม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดดวย (บันทึก เรื่อง การทบทวนความเห็นเรื่ องการ
กํ า หนดจํ า นวนรถยนต สี่ ล อ รั บ จ า งบรรทุ ก คนโดยสารได ไ ม เ กิ น เจ็ ด คนที่ จ ะจดทะเบี ย นใน
กรุงเทพมหานครตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓
ยังคงมีผลใชบังคับหรือไม (ตีความมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓
และมาตรา ๕ และมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญั ติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒) – คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) – เรื่องเสร็จที่ ๔๘๘/๒๕๒๙)
(๒) เมื่อพระราชบัญญัติฉบับใดไดมีพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นภายหลังยกเลิก
เสียทั้งฉบับ รวมทั้งกฎและขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น ตลอดจนบทกฎหมาย
อื่นที่ขัดแยง ตามหลักทั่วไปแลว การยกเลิกพระราชบัญญัติอันเปนแมบทยอมมีผลทําใหพระราช
กฤษฎี ก า กฎกระทรวง คํ า สั่ ง และข อ บั ง คั บ ทั้ ง หลายซึ่ ง ได อ อกใช โ ดยอาศั ย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติที่ไดถูกยกเลิกนั้นตองถูกยกเลิกไปดวย เวนแตในบางกรณีซึ่งพระราชบัญญัติที่
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ออกภายหลั ง จะมี ข อ ความแสดงให เ ห็ น ว า เป น เพี ย งการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติที่ถูกยกเลิกเพื่อใหเหมาะสมหรือสมบูรณยิ่งขึ้น แตยังคงมีวัตถุประสงคสวนใหญ
และวิธีดําเนินการอันเปนสาระสําคัญตรงกัน ซึ่งจะตองพิจารณาเทียบเคียงกันโดยละเอียดเปนราย
ๆ ไป ทั้ ง นี้ มี ข อ ควรสั ง เกตว า ในกรณี ที่ ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ใ ด ๆ ทั้ ง ฉบั บ โดยตรา
พระราชบัญญัติใหมขึ้นแทนที่ มักจะมีบทเฉพาะกาลไวในพระราชบัญญัติฉบับหลังวา ในระหวางที่
ยั ง ไม ไ ด ต ราพระราชกฤษฎี ก ากฎกระทรวง หรื อ ข อ บั ง คั บ ขึ้ น ใหม ให ใ ช พ ระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง หรือขอบังคับที่ใชอยูแตเดิมนั้นบังคับไดโดยอนุโลมเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงตอบท
แหงพระราชบัญญัติที่ออกภายหลัง
กรณีตามขอหารือนี้ มีขอเท็จจริงวา พระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.
๒๔๙๗ ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๓
หากจะพิจารณาโดยผิวเผินก็ดูจะเปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ถูกยกเลิกใหดีขึ้นแตยังคงมี
วัตถุประสงคสาระสําคัญสวนใหญอยางเดียวกัน ยิ่งกวานั้นพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อ
กิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๓ ยังไดบัญญัติเปนทํานองบทเฉพาะกาลไวในมาตรา ๒๔ วา
“มาตรา ๒๔ กิจการอุตสาหกรรมใด ประเภทใด หรือขนาดใดตองหามมิให
ประกอบ หรือใหประกอบไดภายใตเงื่อนไขอยางใด และหรือระยะเวลาเทาใด ใหประกาศกําหนด
ในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงที่ออกตามความในวรรคกอน ไมกระทบกระทั่งอุตสาหกรรมที่มีผู
ประกอบมาอยูแลว หรือไดรับอนุญาตใหตั้งหรือประกอบไดแลวกอนวันประกาศกฎกระทรวง”
และมาตรา ๓๒ วรรคแรกบัญญัติวา
“ใหถือวาบุคคลผูไดรับการสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมอยูแลวใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ ภายใตบังคับ
แหงเงื่อนไขและระยะเวลาที่ปรากฏในความตกลงที่ไดทําไวเกี่ยวกับการที่ไดรับการสงเสริมนั้น”
ความในสองมาตราดังกลาวนี้ยอมมีความหมายตรงกันวา กิจการอุตสาหกรรม
ใด ประเภทใด หรือขนาดใดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๓ นี้
ใชบังคับ จะไมไดรับการกระทบกระทั่ง หรือถูกยกเลิกการประกอบไปโดยผลแหงพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้แตอยางใด ทั้งนี้ อยูภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาที่ปรากฏในความตกลงที่ไดทําไวเกี่ยวกับ
การที่ไดรับการสงเสริมนั้น ซึ่งอาจถือเปนขอสันนิษฐานใหเขาใจไดวา พระราชกฤษฎีกาวาดวย
กิจการอุตสาหกรรมบางประเภทที่หามประกอบ พ.ศ. ๒๕๐๓ ยังคงใชไดอยู อยางไรก็ตาม เมื่อได
นําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติที่ถูกยกเลิกไปและตราพระราชบัญญัติใหมขึ้นใชแทนที่ใน พ.ศ.
๒๕๐๕ มาพิ จ ารณาเที ยบเคี ย งโดยถอ งแทจ ะเห็ น ไดว า การที่ จ ะตี ค วามว า พระราชกฤษฎี ก า
ดังกลาวยังใชไดอยูนั้น นาจะไมเปนการถูกตอง ทั้งนี้ตองเหตุ ๓ ประการ กลาวคือ
(๑) บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๔ และมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมนั้น กลาวถึงอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นหรือมีอยูอันจะไดรับการสงเสริม
ตอไป แตพระราชกฤษฎีกาที่เปนปญหา กลาวถึงการอุตสาหกรรมที่หามมิใหประกอบหาใชที่จะ
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สงเสริมไม
(๒) การระบุหามประกอบกิจการอุตสาหกรรมใดนั้น ในพระราชบัญญัติใหมให
ออกเปนกฎกระทรวง ไมใชพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนการกําหนดวิธีดําเนินการขึ้นใหม หากจะ
ตีความวา พระราชกฤษฎีกานั้นยังใชไดในขณะนี้ จะไมมีวิธีการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงพระราช
กฤษฎีกานั้นใหเหมาะสมตามกาลสมัยได จึงเห็นไดชัดวาพระราชบัญญัติใหมมิไดมีความประสงค
เชนนั้น และ
(๓) การฝาฝนพระราชกฤษฎีกาที่หารือมา เดิมบัญญัติใหเปนความผิดในทาง
อาญา (มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๗) แตพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๓ หาไดบัญญัติใหเปนความผิดอาญาไม
จะตองถือว าไดเปลี่ยนแปลงวัตถุ ป ระสงคในสวนสําคัญ ดวยเหตุดังกลา วมานี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงเห็นวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยกิจการอุตสาหกรรมบางประเภทที่หาม
บันทึก เรื่อง หารือเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยกิจการอุตสาหกรรมบาง
ประเภทที่หามประกอบ พ.ศ. ๒๕๐๓ - คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย กองที่
๒) - เรื่องเสร็จที่ ๑๔๘/๒๕๐๕
๑๐. เพื่อใหมีความตอเนื่องของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
โปรดสังเกตความในวรรคสองของตัวอยางนี้ เปนตัวอยางที่ดี และควรเขียนไว
ดวย เพื่อแกปญหาองคประชุมซึ่งเราจะไมอาจทราบไดเลยวาจะเกิดขึ้นหรือไม แตก็เขียนปดชอง
ไวเผื่อถามีปญหา
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๘๖ ใหคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมตามพระราชบั ญญัตินี้
จนกวาจะมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้แลวเสร็จ ทั้งนี้ ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตุลาการตามวรรคหนึ่งวางลง และมีกรรมการตุลาการ
เหลืออยูไมพอที่จะเปนองคประชุม ก็ใหกรรมการตุลาการที่เหลืออยูดําเนินการตอไปได ทั้งนี้
เฉพาะการดําเนินการที่จําเปนเพื่อมิใหเสียหายแกราชการ
๑๑. เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงภาษี อ ากรหรื อ ค า ธรรมเนี ย มในอั ต ราใหม เพื่ อ
กําหนดภาระภาษีใหเปนที่แนชัด
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ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๖๗ รถที่ ไ ด เ สี ย ภาษี ต ามกฎหมายว า ด ว ยรถยนต ไ ว แ ล ว ก อ นที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมถึงกําหนดเสียภาษีครั้งถัดไป ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะครบกําหนดเวลาที่ไดเสียภาษีไว
ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหรถตามวรรคหนึ่ง ซึ่งจะชําระภาษีครั้งแรกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองชําระภาษีคราวละกี่งวดก็ได
๑๒. คําขอใบอนุญาตที่ยังพิจารณาไมเสร็จ
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๖๘ คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังอยูใน
ระหวางการพิจารณา ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถาคําขอ
อนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนมี
อํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ได
๑๓. การบริการประชาชนในกรณีที่สวนราชการยังไมพรอม
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๖๙ ในเขตทองที่จังหวัดใดในระหวางที่ยังไมมีขนสงจังหวัดใหอํานาจ
และหนาที่ของขนสงจังหวัด เปนอํานาจและหนาที่ของนายทะเบียนกลาง
๑๔. เพื่อใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตอไปใหครบถวน
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.
๒๕๔๑
มาตรา ๔๓ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามมาตรา ๓๒๗ (๙ )
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอรางกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ใ ช บั ง คั บ ทั้ ง นี้ กฎหมายดั ง กล า วจะต อ งกํา หนดระยะเวลาการยกเลิ ก
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นทุกฉบับที่ใชบังคับอยู
ในขณะที่ ก ฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ที่ ต ราขึ้ น ใหม
ประกาศใชบังคับ ซึ่งจะกําหนดระยะเวลาใหแตกตางกันตามสภาพความพรอมที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นแตละแหงก็ได แตตองมิใหเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช
บังคับ
๑๕. เพื่ออุดชองวางในกรณีที่กฎหมายยังไมมี
ตัวอยาง
พระราชบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหวางที่ยังไมมีประธานศาล
ปกครองสูงสุดใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๗ มีจํานวนสิบสี่คนประกอบดวย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล
ทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน และผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน เปนกรรมการ
๑๖. เพื่อเรงรัดใหมีการแตงตั้งกรรมการหรือสรรหากรรมการโดยเร็ว
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๖ ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตามมาตรา ๘ ใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
กําหนดวันดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา
๑๗. เขตอํานาจศาล
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐๕ บรรดาคดีที่ไดยื่นฟองหรืออยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาล
อื่นอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีลักษณะเปนคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
ใหศาลนั้นดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษาตอไปจนคดีนั้นถึงที่สุด
มาตรา ๑๐๖ สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไมอยูในอํานาจ
ของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม
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๑๘. บทเรงรัดและบทบังคับ
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๑ ใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงมีฐานะและอํานาจหนาที่เชนเดิม จนกวาจะไดมีการ
จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินสาม
ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การเขี ย นบทเฉพาะกาลทํ า นองนี้มี ป ระเด็น พิจ ารณาวา เป น บทบั งคั บ หรื อบท
เรงรัด ซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๑ มีบทเฉพาะกาลบัญญัติ
ดังนี้
“มาตรา ๕๔ ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง นายกสภามหาวิท ยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัยต อ ไป จนกว า จะได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต งตั้ งนายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และมี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ”
บทบัญญัติดังกลาวเปนบทเฉพาะกาลที่บัญญัติรองรับใหนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๑ ใชบังคับ คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฉบับใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาดังกลาวไวก็เพราะตองการจะใหมี
การแต งตั้ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผูทรงคุ ณวุ ฒิแ ละเลือ กตั้ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยโดยเร็ว เปน ขอกํา หนดเรงรัดใหดํ าเนิน การจัดให มีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม มิใชเปนเงื่อนเวลาหรือกําหนดเวลาที่จะทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุด
เกาพนจากตําแหนงแตอยางใด นอกจากนี้การตีความในลักษณะที่กอใหเกิดผลไมมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอยูปฏิบัติหนาที่นั้น กลาวโดยสรุป เห็นวา กําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๑ นั้น
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บัญญัติขึ้นเพื่อเรงรัดการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทานั้น เพราะฉะนั้น
เมื่อยังไมแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเกาจึงยังคง
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได
บั น ทึ ก เ รื่ อ ง ห า รื อ ป ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๓๑ ) – คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการราง
กฎหมาย)- เรื่องเสร็จที่ ๔๕๓/๒๕๓๒
(๒) มาตรา ๘๖ บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิงใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับแทน ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
กําหนดเวลาหนึ่งปตามมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการบัญญัติขึ้นเพื่อเรงรัดการดําเนินการออกกฎกระทรวงเทานั้น ดังนั้น แมจะ
พนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่กฎหมายวาดวยการควบคุมนั้นเชื้อเพลิงใชบังคับแลวและยังไมมี
กฎกระทรวงตามกฎหมายดังกลาวออกมาใชบังคับก็ตาม บรรดาบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ก็ยังมีผลใชบังคับอยู การปฏิบัติและการกํากับดูแลจึงตอง
เปนไปตามบทบัญญัตินั้น
การวินิจฉัยใหบุคคลรับโทษทางอาญาซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตรางกายและเสรีภาพ
ของบุคคลเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย การนําบทกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษมา
ใชบังคับในกรณีนี้ตองอยูภายใตหลักกฎหมายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย และมาตรา ๒ แหงประมวลกําหมายอาญา กลาวคือ กฎหมายวาด วยการควบคุ มน้ํ ามัน
เชื้อเพลิงตองบัญญัติไวโดยชัดแจงวาใหนําบทกําหนดความผิดอาญาและบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาใชบังคับ เพราะหาก
ไมมีการบัญญัติไวโดยชัดแจงผูกระทําการตามที่กฎหมายบัญญัติไวเปนความผิดยอมไมอาจทราบ
ไดวาในขณะที่ตนกระทําการดังกลาวจะเปนความผิดและจะตองไดรับโทษอาญาหรือไม อยางไร
ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ) โดยมติเสียงขางมาก จึงเห็นวา
เมื่อมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดบัญญัติไวโดยชัด
แจงวาใหนําบทกําหนดโทษมาใชบังคับดวย การนําบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงมาใชบังคับจึงไมรวมถึงบทกําหนดโทษสําหรับกรณีที่กระทํา
ความผิดโดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒- คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุม
ใหญ)- เรื่องเสร็จที่ ๒๙๗/๒๕๔๕
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนระยะเวลาเรงรัดในการดําเนินการ แตแมจะไมมีผลในทางทําใหกระทบตอฐานะและอํานาจ
หนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ แตก็มีผลเกี่ยวของกับความรับผิดชอบในทางการเมืองหรือ
ทางวินัยที่ตองสามารถอธิบายได (บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง มาตรา ๗๑ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ - คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่๑) - เรื่อง
เสร็จที่ ๑๔๙/๒๕๔๕)
อยางไรก็ตาม ไมควรสับสนกับบทบัญญัติที่เปนบทบังคับ ตามความเห็นตอไปนี้
มาตรา ๒๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่กําหนดใหศาลเทานั้น
เปนผูมีอํานาจออกหมายจับมีเจตนารมณที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหมากขึ้น
โดยกําหนดใหผูที่มีอํานาจออกหมายจับและผูที่ปฏิบัติการจับกุมเปนคนละองคกรกัน อันจะเปน
การควบคุมการใชอาจของรัฐในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของ
ประชาชนตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉะนั้น การที่บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๓๕ (๖) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติมิใหนํามาตรา ๒๓๗ มาใช
บั ง คั บ จนกว า จะมี ก ารแก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง ต อ งไม เ กิ น ห า ป นั บ แต วั น ประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ นั้น เห็นวา เงื่อนไขการบังคับใชมาตรา ๒๓๗ อยูที่กําหนดเวลาหาปมากกวาการ
แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ กําหนดเวลาดังกลาวจึงเปนบทบังคับเด็ดขาด เพราะเปนการกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น เมื่อครบกําหนดระยะเวลาหา
ปนับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกาศใชบังคับแลว แมวาจะยังไมมีการแกไข
มาตรา ๕๘ (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหสอดคลองกับมาตรา ๒๓๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ก็ตาม มาตรา ๒๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ก็
จะมีผลใชบังคับ สวนมาตรา ๕๘ (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนอันใช
บังคับมิได
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปญหาของกฎหมายเกี่ยวกับ
การจับ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เรื่องเสร็จที่ ๕๗๘/๒๕๔๕
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บัญชีและตารางทายพระราชบัญญัติ
บัญชีและตารางทายเปนเครื่องมือที่จะนํารายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายที่อาจมี
อยูมาก หรืออาจเพิ่มเติมในภายหลังอีก ออกไปจากตัวพระราชบัญญัติ เพื่อใหตัวพระราชบัญญัติ
มีเนื้อหาแตหลักการ ไมหนัก ซึ่งก็จะชวยใหกฎหมายซับซอนนอยลงได ตัวอยางการรางกฎหมาย
ของบางประเทศไดใชบัญชีทายเพื่อประโยชนในการกําหนดนิยาม ระบุวายกเลิกกฎหมายใดบาง
กําหนดรายละเอียดของกฎหมาย เชน มาตรการใดบางที่เปนการคุมครองประชาชน กําหนดวิธี
พิจารณา ซึ่งทําใหตัวพระราชบัญญัติเบาตัวขึ้นมาก เหลือแตกรอบกฎหมายเทานั้น
ในการรางกฎหมายไทยไดใชบัญชีและตารางทายเพื่อการดังตอไปนี้
๑. กําหนดคาธรรมเนียม เชน คาธรรมเนียมคําขอ คาธรรมเนียมใบอนุญาต คา
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต คาตออายุใบอนุญาต คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต
คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน กําหนดอัตราภาษี ซึ่งดูตัวอยางไดจากบัญชีทายพระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือประมวลรัษฎากร เปน
ตน
๒. กําหนดชื่อกฎหมายที่ตองการยกเลิก
ตัวอยาง
พระราชบัญ ญัติยกเลิ กกฎหมายบางฉบับ ที่ไ มเหมาะสมกับ กาลป จจุ บัน พ.ศ .
๒๕๔๖
มาตรา ๓ ใหยกเลิกกฎหมายตามที่ระบุในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
การยกเลิกกฎหมายโดยพระราชบัญญัติขางตนนี้ มีความจําเปนตองทําเปนบัญชี
ทาย เนื่องจากเสนอเลิกกฎหมายจํานวนมาก การนําไปเขียนเปนมาตราในพระราชบัญญัติอาจ
กระทําได แตก็จะทําใหกฎหมายยาวรุงรังมาก
๓. กําหนดรายการฐานความผิด ซึ่งมีผลเปนการกําหนดขอบเขตการใชกฎหมาย
ไปในตัวดวย
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๑๗ ความผิดที่กระทําตอผูเสียหายอันอาจขอรับคาตอบแทนไดตองเปน
ความผิดตามรายการที่ระบุไวทายพระราชบัญญัตินี้
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๔. กําหนดกิจการที่อนุญาตใหกระทําหรือไมใหกระทํา
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒

มีบัญชีทาย

ดังตอไปนี้
บัญชีหนึ่ง กําหนดธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการ
บัญชีสอง ธุรกิ จที่เกี่ ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมี
ผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
บัญชีสาม ธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับ
คนตางดาว
หรือตัวอยางของการกําหนดการเลนการพนันในบัญชีทายของพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
๕. แนบอนุสัญญาหรือความตกลง
ตัวอยาง
พระราชบัญญั ติวา ดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางกงสุ ล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมี
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ซึ่งทําเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖
แนบทาย
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยเอกสิ ท ธิ แ ละความคุ ม กั น ทางทู ต พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่ ง มี
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ซึ่งทําเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ แนบ
ทาย
แบบกฎหมายการแกไขเพิ่มเติมบัญชีทาย
ตัวอยาง
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๙
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ ทายพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชบัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ ทายพระราชกําหนดนี้
แทน
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ตัวอยาง
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความใน (๒) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
แหงบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติ มประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ และให ใช ความ
ตอไปนี้แทน

บทที่ ๒
แบบของกฎหมายลําดับรอง
_______________

๑. ความหมายของกฎหมายลําดับรอง
กฎหมายลําดับรองคือการที่ฝายนิติบัญญัติมอบหมายใหบุคคลอื่นทําการออก
กฎหมายที่เปนอํานาจของตนแทน และกฎหมายนั้นมีผลบังคับเสมือนหนึ่งวาไดออกโดยผูมอบ
อํ า นาจ กฎหมายที่ ผู รั บ มอบอํ า นาจตราขึ้ น นี้ ในทางวิ ช าการมี คํ า ที่ ใ ช เ รี ย กอยู ห ลายชื่ อ เช น
“delegated legislation” เนื่องจากเปนการใชอํานาจที่ไดรับมอบมาเพื่อใหไปออกกฎหมายตอไป
หรือ “subsidiary legislation” เนื่องจากเปนกฎหมายที่มีลําดับอยูภายใตพระราชบัญญัติซึ่งออก
โดยรัฐสภา หรือ “subordinate legislation” เนื่องจากเปนกฎหมายที่ทําขึ้นโดยองคกรที่มี
อํานาจอยูภายใตรัฐสภา หรือในบางครั้งเรียกวา “Legislative without Legislatures” คือ
กฎหมายที่ไมไดจัดทําโดยฝายนิติบัญญัติ
แตเดิมแนวคิดเรื่องการมอบอํานาจของฝายนิติบัญญัติเปนที่ถกเถียงกันอยาง
มากในตางประเทศวากระทําไดหรือไม และในขอบเขตเพียงใด เพราะขัดตอหลักการแบงแยก
อํานาจ
ในประเทศอังกฤษถือวารัฐสภาเปนที่มาของอํานาจนิติบัญญัติ แตก็เห็นวารัฐสภา
อาจมอบอํานาจในการออกกฎหมายใหฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีได ผลของการมอบอํานาจทํา
ใหเกิดกฎหมายที่ตราโดยไดรับมอบอํานาจ (delegated legislation) หรือกฎหมายลําดับรอง
(subordinate legislation) แตอํานาจที่ไดมานี้ไมไดมีโดยไมมีขอบเขตจํากัด แตเปนเพียงอํานาจ
รอง เพราะถูกจํากัดตามพระราชบัญญัติที่มอบใหนั้น๒๑
ในประเทศอื่น เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศฝรั่งเศส แตเดิมก็ไดมี
การนําหลักผูรับมอบอํานาจไมอาจมอบอํานาจตอได (delegate potestas non potest delegari)
อันเปนหลักทางกฎหมายเอกชนมาเปนขออางอิงไมใหมอบอํานาจ โดยมีความเห็นกันวาองคกร
นิติบัญญัติไมอาจโอนอํานาจนิติบัญญัติใหแกผูอื่นได เพราะเปนอํานาจที่ไดรับมอบจากประชาชน
แตตอมาความจําเปนและประสบการณในการบังคับใชกฎหมายทําใหมีการยอมรับวา ฝายนิติ
บัญญัติอาจมอบอํานาจของตนใหผูอื่นเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อประโยชนในการบังคับใชกฎหมาย
ได (fill up in details) หรืออีกนัยหนึ่งคือ การมอบอํานาจจะมีขึ้นก็เพียงเพื่อการบังคับการให
เปนไปตามกฎหมายทั้งหลาย จะเห็นไดวา การออกกฎหมายลําดับรองของฝายปกครองจึงมี
แนวความคิดมาจากเพื่อวัตถุประสงคการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย และปจจุบันก็ปรากฏวา
กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหารนี้เมื่อรวมกันแลวมีจํานวนมากมายยิ่งกวากฎหมายที่ออกโดยฝาย
นิติบัญญัติเสียอีก

๒๑

David Foulkes, Administrative Law, 5th ed. ,London: Butterworths, pp. 58-59.

คูมือการรางกฎหมาย

๙๓

ในตําราบางเลมอธิบายวา อาจเปรียบเทียบวากฎหมายแมบทไดสรางเคาโครง
หรือโครงกระดูก (skeleton of an Act) ขึ้นมา แลวกฎหมายลําดับรองก็สรางเนื้อหนัง (flesh
and blood) ของกฎหมายใหเปนตัวตนขึ้น๒๒
โดยสรุปแลว ไดยอมรับกันมาโดยตลอดวาการมอบอํานาจในการออกกฎหมาย
ไปใหฝายบริหารนี้กระทําได และไมไดหมายความวาฝายนิติบัญญัติมอบไปโดยเด็ดขาด ฝายนิติ
บัญญัติสามารถที่จะกําหนดนโยบายของกฎหมายและหลักการการใชอํานาจและทิศทางการใช
อํานาจได รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจได ซึ่งถาไดศึกษาตอไปแลวจะเห็น
วารัฐสภาของบางประเทศไดคิดคนวิธีการที่จะตรวจสอบการใชอํานาจไมวาจะตองมาขออนุญาต
จากสภากอนหรือถูกตรวจสอบภายหลังก็ตาม
สําหรับในประเทศไทยนั้น ถาพิจารณาจากวิวัฒนาการที่มีการมอบอํานาจนิติ
บัญญัติของพระมหากษัตริยใหแกเสนาบดีตั้งแตสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ก็เปนที่ยอมรับมาตลอดวาการมอบอํานาจให
ฝายปกครองออกกฎเกณฑขอบังคับเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายสามารถกระทําได
๒. ความจําเปนในการมีกฎหมายลําดับรอง
ในประเทศอังกฤษมีประเด็นถกเถียงกันมากถึงขอบเขตของการมอบอํานาจการ
ออกกฎหมายใหฝายบริหาร ในรายงานของคณะกรรมการ Committee on Ministers’ Powers
(1932) Cmnd 4060 ไดสรุปวาเปนความจําเปนและใหเหตุผลความจําเปนในการใหอํานาจนี้ไว
ดังนี้
(๑) เหตุผลในดานเวลา (pressure on parliament time) ฝายนิติบัญญัติมี
อํานาจหนาที่ตางๆ ตามรัฐธรรมนูญที่ไมใชมีแตเฉพาะการตรากฎหมาย คงเปนไปไมไดที่ในการ
ตรากฎหมายนั้นฝายรัฐสภาจะกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของกฎหมายไวไดทั้งหมด การตรา
กฎหมายของรัฐสภาจึงเปนเพียงการกําหนดกรอบของสิทธิหนาที่ของประชาชน หรือขอบเขตของ
การจํ า กั ด สิ ท ธิ ห รื อ หน า ที่ ข องประชาชน และมอบให ฝ า ยบริ ห ารไปกํ า หนดรายละเอี ย ดเป น
กฎหมายลําดับรองตอไป
(๒) เปนไปไมไดที่จะพิจารณาเรื่องที่เปนรายละเอียด (inability of Parliament
to deal with technical matters) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ห ล า ย ฉ บั บ มี เ นื้ อ ห า เ ป น เ รื่ อ ง
ทางเทคนิค การกําหนดรายละเอียดไวในพระราชบัญญัติทุกเรื่องเปนสิ่งที่ทําไมได เพราะนอกจาก
จะใชเวลาในการตรวจพิจารณาของฝายนิติบัญญัติมาก ยังทําใหเนื้อหาของพระราชบัญญัติยาว
ควรมอบรายละเอียดใหผูมีความชํานาญเปนผูกําหนด
for
(๓) ความต อ งการที่ จ ะปรั บ กฎหมายให เ ข า กั บ สถานการณ (need
flexibility) กฎเกณฑในกฎหมายเมื่อกําหนดเปนพระราชบัญญัติแลวผลที่ตามมาคือเครงครัด

๒๒

214.
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ตายตั ว ขาดความยื ด หยุ น และไมเ หมาะกับ กาลสมัย กฎหมายลํ า ดั บ รองอาจชว ยให มี ก ารใช
กฎหมายที่เหมาะกับกาลสมัยได
(๔) เหตุผลของความรีบดวน (emergency situations) หากจะตองตรา
กฎหมายโดยฝายนิตบิ ัญญัติทุกเรื่องแลวอาจไมทนั ตอสถานการณ ถาพระราชบัญญัติใหอาํ นาจแก
ฝายบริหารออกกฎหมายลําดับรอง ก็ทําใหทันตอเหตุการณได
๓. กฎหมายลําดับรองประเภทตางๆ
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการ
ประกาศพระบรมราชโองการแต เ ดิ ม ใช กั น อยู ใ นสมั ย สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจในการตรากฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นมี
ศักดิ์อยางพระราชบัญญัติทั้งสิ้น แตสําหรับประกาศพระบรมราชโองการที่เปนกฎหมายลําดับรอง
ในปจจุบันนี้ที่ยังคงเหลืออยู ไดแก พระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึก ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗
(๒) พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายลําดับรองของฝายบริหารซึ่งประมุขของรัฐในฐานะ
ประมุขของฝายบริหารเปนผูตราตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับได
บัญญัติรองรับพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการตราพระราชกฤษฎีกาอยางชัดเจน เชน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๑ ซึ่ ง มี ค วามว า
“พระมหากษั ตริยทรงไว ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัด ตอกฎหมาย ”
หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา มาตรา ๑๖
ซึ่งมีขอความเชนเดียวกัน
มีขอสั งเกตวา กฎหมายที่ต ราขึ้น ในสมั ยสมบูรณาญาสิ ทธิราชยหลายฉบับ จะ
เรียกวาพระราชกฤษฎีกาเชนกัน ตัวอยางเชน “พระราชกฤษฎีกาใหใชคํานามสตรี พุทธศักราช
๒๔๖๐” หรือ“พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑
และ ๒ ที่ไดตรวจพิจารณาใหม” ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๖
พระราชกฤษฎี ก าดั ง กล า วที่ จ ริ ง แล ว มี ค า บั ง คั บ ใช เ ช น เดี ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ จนกระทั่ ง
เปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๕๗๕ แลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๕
จึ ง บั ญ ญั ติ ชั ด แจ ง ว า พระราชกฤษฎี ก าเป น กฎหมายลํ า ดั บ รองที่ รั ฐ บาลถวายคํ า แนะนํ า ให
พระมหากษัตริยทรงตราขึ้น
พระราชกฤษฎีกามีสองประเภท คือ
๑) พระราชกฤษฎีกาที่ อ อกโดยอาศัยอํา นาจตามบทบั ญ ญั ติ ข องรัฐธรรมนู ญ
โดยตรง โดยไม ไ ด อ าศั ย อํ า นาจตามกฎหมายแม บ ทใดประกอบด ว ย รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมาไดบัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการ
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ตราพระราชกฤษฎีกาใชบังคับไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย การตราพระราชกฤษฎีกาในลักษณะนี้ผู
เสนอก็ยังคงเปนคณะรัฐมนตรี แตสามารถตราขึ้นโดยไมตองอาศัยอํานาจกฎหมายแมบทใด เชน
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารง
ตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อพิจารณาบทอาศัยอํานาจของพระราช
กฤษฎี ก านี้ ใ ห ดี จ ะเห็ น ว า พระราชกฤษฎี ก านี้ ต ราขึ้ น โดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๑๗๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๙ เพียงมาตราเดียวเทานั้น ผูรางกฎหมายนี้ไมไดหลงลืมที่อางเพียง
รัฐธรรมนูญและขาดพระราชบัญญัติอันเปนแมบท ถาถามวาพระราชกฤษฎีกาในลักษณะนี้มีผล
สมบู ร ณ ห รือ ไม ก็ ต อบว า สมบู ร ณ เพราะพระมหากษั ต ริ ย ท รงมี พ ระราชอํ า นาจดั ง กล า วตาม
รัฐธรรมนูญที่จะตราพระราชกฤษฎีกาใดก็ไดที่ไมขัดตอกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาเชนนี้จะพบไม
บอยนัก
อย างไรก็ ตาม การตราพระราชกฤษฎีกาในลักษณะนี้จะไมสามารถกระทํ า ได
ในขณะใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญฉบับ
นั้ น ไม ไ ด ใ ห อํ า นาจออกพระราชกฤษฎี ก าเช น นี้ ไ ด ถ า สั ง เกตถ อ ยคํ า ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ไดบัญญัติอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยมี
ถอยคําที่แตกตางออกไปจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่น วา “มาตรา ๑๙๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น” ใน
ระหวางนั้นจึงมีความขัดของไมสามารถออกฎหมายลําดับรองเปนพระราชกฤษฎีกาในบางกิจการ
ได โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักเกณฑการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย จึงเปนที่มาของ
การตราพระราชบั ญ ญั ติกํา หนดหลัก เกณฑเกี่ ยวกั บ การจา ยเงิน บางประเภทตามงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเนื้อหาของพระราชบัญญัตินี้ก็ไมมีอะไร นอกจากบอกวาการจายเงิน
ดังตอไปนี้ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาได เชน เงินคาเชาบาน เงินเบี้ยประชุมตางๆ เงินเดือน
ระหวางลา หรือคาใชจายเดินทาง กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา จนกระทั่งเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยกเลิกไปในป ๒๕๑๙ รัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา จึงมีหลักการใหตราพระราชกฤษฎีกาในลักษณะ
เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ อีก ปจจุบันจึงถือเปนแนวทางการตราพระราชกฤษฎีกา
อย า งหนึ่ ง ว า ถ า ไม มี อํ า นาจใดมาตั ด รอนแล ว ฝ า ยบริ ห ารสามารถออกพระราชกฤษฎี ก า
กําหนดการใด ๆ เทาที่ไมขัดตอกฎหมายได ๒๓
๒) พระราชกฤษฎีกาในฐานะที่เปนลูกบทของพระราชบัญญัติ จะเห็นไดวา พระ
ราชกฤษฎีกาประเภทนี้เปนแบบปรกติที่เห็นอยูทั่วไป การอางบทอาศัยอํานาจจะอางที่มาของการ
ตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งเปนอํานาจของพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับบทอาศัย
อํานาจของพระราชบัญญัติอันเปนแมบท

๒๓

๒๕๔๐ หนา ๑๒๘.

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, พิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ.

คูมือการรางกฎหมาย

๙๖

การออกกฎหมายลําดับรองโดยกระทําเปนพระราชกฤษฎีกาจะใชในกรณีที่สําคัญ
มากกวาปรกติ หรือเปนสวนที่ขยายตอจากพระราชบัญญัติ ประเพณีการตราพระราชกฤษฎีกานั้น
พระราชกฤษฎีกาจะตองทูลเกลาฯ เพื่อที่รัฐบาลจะตองตระหนักวาอํานาจออกกฎหมายลําดับรอง
ในเรื่ อ งนี้ มิ ใ ช อํ า นาจของรั ฐ บาลโดยลํ า พั ง แต จ ะต อ งมี เ หตุ ผ ลเหมาะสมที่ จ ะสามารถถวาย
คําอธิบายตอพระมหากษัตริยได กอนทรงลงพระปรมาภิไธย
กิจการที่ถือวามีความสําคัญมีตัวอยางเชน
การลดหรื อยกเวน ภาษี ซึ่งประมวลรัษ ฎากรใหกระทํา ได แตจะในอัตราหรื อ
กฎเกณฑ อย า งไร ให กํา หนดออกมาเป น พระราชกฤษฎีก า (เช น พระราชกฤษฎี ก าออกตาม
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๔๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๖)
การกําหนดบริเวณสํารวจที่ดินที่ที่จะเวนคืน โดยที่การเขาไปสํารวจทําขอมูลเพื่อ
เวนคืนที่ดินจะตองมีการกระทําที่เปนการรบกวนสิทธิของเจาของหรือผูครอบครอง เชน เขาไปใน
บริเวณที่ดิน พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงกําหนดวาถาจะกําหนด
บริเวณที่จะเขาไปสํารวจเพื่อการเวนคืนแลว ก็ใหกําหนดเปนพระราชกฤษฎีกา
อีกตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดก็คือ การจัดองคกรภาครัฐบางประเภท เพื่อใหมี
ความคล อ งตั ว ต อ การจั ด บริ ก ารสาธารณะ การจั ด ตั้ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในรู ป ขององค ก ารรั ฐ บาล
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ดวยการจัด ตั้งองคการของรั ฐ บาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดกํา หนดว า เมื่ อรัฐบาล
เห็นสมควรจะจัดตั้งองคการเพื่อดําเนินกิจการอันเปนสาธารณประโยชน หรือเพื่อประโยชนในการ
เศรษฐกิ จ หรื อ ช ว ยเหลื อ ในการครองชี พ หรื อ อํ า นวยบริก ารแก ป ระชาชน โดยใช เงิ น ทุ น จาก
งบประมาณแผนดิน ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา เราจึงไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค ก ารอุ ต สาหกรรมป า ไม พ.ศ. ๒๔๙๙ พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค ก ารขนส ง มวลชน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนรัฐวิสาหกิจในรูปของพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นมา หรือการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็มีเหตุผลความเปนมาในทํานองเดียวกัน ที่จะใหจัดตั้งองคการ
มหาชนไดโดยคลองตัว เพื่อประโยชนในการจัดองคกรภาครัฐที่ตอบสนองตอการจัดทําบริการ
สาธารณะอันเปนหนาที่ของรัฐบาล เชน การจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว โดยพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
แตเรื่องใดจะสําคัญหรือไมยอมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหรือเหตุผลความจําเปน
ของเรื่องได ยกตัวอยางเชน การแบงสวนราชการของกระทรวงตาง ๆ แตเดิมพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหกระทําเปนพระราชกฤษฎีกา แตเมื่อมีการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาว โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มี หลั ก การให มี ก ารยุบ รวมหรื อ โอนส ว นราชการโดยกระทํ า เป น พระราช
กฤษฎีก าไดไ ม ต องทํา เปน พระราชบั ญ ญั ติ เพื่ อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๐ ก็
จํ า เป น ต อ งลดระดั บ การแบ ง ส ว นราชการจากที่ ก ระทํ า เป น พระราชกฤษฎี ก า ให อ อกเป น
กฎกระทรวง หรือในกรณีที่พระราชบัญญัติแมบทใหไปกําหนดนิยามเพิ่มเติม เชน กรณี นิยาม
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หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากการที่
ใหกําหนดเปนพระราชกฤษฎีกา ก็ปรากฏวาในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ใหกําหนดเปนกฎกระทรวง หรือการกําหนดเบี้ยประชุมหรือคาใชจาย แตเดิมมักกําหนดเปนพระ
ราชกฤษฎีกา แตการกําหนดเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารองคการมหาชน ก็ใหกําหนดเปนไป
ตามเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้เพื่อความยืดหยุนประกอบกับโดยลักษณะขององคการ
มหาชนเองที่ ต อ งการความคล อ งตั ว ในการกํ า หนดค า ตอบแทนให เ หมาะสมกั บ หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและสภาพการทํางาน
ถาจะใหสรุปวาการตราพระราชกฤษฎีกาในปจจุบันนี้จะกระทําในกรณีใดบาง
จากประสบการณของผูเขียนที่รับราชการในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาจสรุปไดดังนี้
๑) เพื่อกําหนดวันใชบังคับของกฎหมายแมบท ในกรณีที่กฎหมายแมบท
(พระราชบัญญัติ) เห็นควรใหมีความพรอมในการเตรียมการเสียกอน เชน พระราชกฤษฎีกา
ใหใชบังคับบทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติอันเปนกฎหมายแมบทกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค เปนสวนราชการระดับกรม แตจะใหเปนผลเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
๒) เพื่อกําหนดพื้นที่ใชบังคับของกฎหมายแมบท เนื่องจากกฎหมายแมบท
(พระราชบัญญัติ) เห็นวาการใชกฎหมายควรเริ่มเปนพื้นที่ๆ ไป เชน ในกรณีของพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายไมไดบังคับใชเปนการทั่วไป แตตองมีการตราพระราช
กฤษฎีกาบังคับใช เชน พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓) เพื่อขยายการใชบังคับบทบัญญัติของกฎหมายแมบท เนื่องจากกฎหมาย
แมบท (พระราชบัญญัติ) ตองการใชกับเหตุการณหรือสิ่งที่ใดเพิ่มเติมแลว ใหฝายบริหารเปนผู
พิจารณากําหนด เชน พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในพระราชบัญญัติแมบทดังกลาวไดกําหนด
นิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ซึ่งนอกจากใหหมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว ยังให
หมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี้อีกดวย เมื่อตราพระราชกฤษฎีกานี้แลว ก็จะเปนผลใหนําพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ฯ ไปใชกับหนวยงานของรัฐตามที่ไดระบุไวในพระราชกฤษฎีกา
ดวย
(๓) กฎกระทรวง
กฎกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรองที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยไดเริ่มมอบอํานาจใหเสนาบดีออกกฎหมายลําดับ
รองเปน “กฎเสนาบดี”ได แตมีขอสังเกตวา กฎเสนาบดีบางฉบับที่พระราชบัญญัติกําหนดใหตอง
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ถวายใหพระมหากษัตริยทรงตรวจสอบกอน และเมื่อพระมหากษัตริยทรงมีพระบรมราชานุญาต
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหถือเปนสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติดวย เชน มาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ (กฎหมายนี้ยังใชบังคับอยู)
บัญญัติวา
“มาตรา

๕ ใหเสนาบดีผูบัญชาการปกครองทองที่มีอํานาจที่จะตั้งกฎขอบังคับ
สํ า หรั บ จั ด การให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ า และกฎนั้ น ได รั บ พระราชทานพระบรมรา
ชานุ ญ าตและประกาศในหนั ง สื อ ราชกิ จ จานุ เ บกษาแล ว ก็ ใ ห ถื อ ว า เป น เสมื อ นหนึ่ ง ใน
พระราชบัญญัติน”ี้
กฎกระทรวงในลักษณะนี้จึงมีคาบังคับเสมือนพระราชบัญญัติ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยดวยพระองคเองดังนี้ ดังนี้
“ตามแบบธรรมเนียมและประเพณีในกรุงสยามตามที่ไดเคยใชมา

กฎเสนาบดีที่
ไดรับพระบรมราชานุญาตแลว ก็ตองนับวาเปนกฎหมายโดยไมมีขอควรสงสัยเลย สวนปญหา
ขอที่วา กฎเสนาบดีไมควรบัญญัติขอความใดขึ้นใหนอกเหนือพระราชบัญญัติ ซึ่งกฎนั้นเปนสวน
นั้น วาตามใจเราก็เห็นวาเปนความเห็นอันควรคํานึงอยู แลนาจะกําหนดลงไวใหชัดเจน จะไดให
พิจารณาเปนสวน ๑ แตตราบใดเมื่อยังมิไดมีบทบัญญัติเปนอยางอื่น จะถือเอาความเห็นมาอาง
เปนขอลบลางตัดทอนอํานาจแหงกฎเสนาบดีใด ๆ นั้นไมเปนการสมควร ศาลตองพิพากษาตาม
กฎหมายและนิ ติ ป ระเพณี ข องกรุ ง สยามที่ มี อ ยู เพราะฉะนั้ น ให ศ าลฎี ก าพิ พ ากษาคดี ไ ปตาม
กฎเสนาบดีซึ่งวาดวยที่กุศลชนิดศาลเจาอันเปนบทบัญญัติในเรื่องนี้นั้นเถิดฯ”
รายละเอียดดังกลาวอาจศึกษาเพิ่มเติมไดจากคําพิพากษาฎีกา ที่ ๒๘๘, ๒๘๙,
๒๙๐, ๒๙๑ /๒๔๖๖
กฎเสนาบดี ซึ่ ง ได อ อกใช บั ง คั บ ในสมั ย นั้ น นอกจากตราขึ้ น โดยอํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติ หรือกฎเสนาบดีที่ตราขึ้นโดยไดรับพระบรมราชานุญาตตามตัวอยางขางตนแลว
ยังปรากฏวาคําวากฎเสนาบดียังไดนําไปใชเรียกขอบังคับที่เสนาบดีไดกําหนดไวเปนการภายในอัน
เปนการวางระเบียบงานธุรการในกระทรวง ซึ่งเทียบไดกับระเบียบหรือขอบังคับภายใน เชน กฎ
เสนาบดี ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ วางระเบี ย บการศาล จึ ง ต า งจากความหมายของ
กฎกระทรวงในปจจุบันนี้ ซึ่งใชบังคับทั่วไป ไมไดใชภายในกระทรวงเทานั้น
ตอมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ความสับสนในการออก
กฎกระทรวงจึงไดหมดไป และไดยอมรับวากฎกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรอง แตรัฐบาลใน
ขณะนั้นไมยินยอมใหรัฐมนตรีออกฎกระทรวงของตนเอง แมวาในบทรักษาการตามกฎหมายจะ
กําหนดวา “ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้”
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ก็ตาม และมีแนวปฏิบัติในคณะรัฐมนตรีใหสงรางกฎกระทรวงใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติกอนเสมอ
จนกลายเปนธรรมเนียมประเพณีวากฎกระทรวงนั้นเปนกฎหมายลําดับรองที่รัฐมนตรีเปนผูออก
โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีดวย และแมจะไมมีการยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
เช น นั้ น อี ก ทางปฏิ บั ติ ก็ ถื อ กั น ว า ร า งกฎกระทรวงต อ งผ า นการพิ จ ารณารั บ หลั ก การของ
คณะรัฐมนตรีดวย
กฎกระทรวงแต เ ดิ ม เรี ย กว า กฎเสนาบดี เพิ่ ง มาเปลี่ย นเป น กฎกระทรวงเมื่ อ
ภายหลั ง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยพระราชบั ญ ญัติเที ยบตํา แนงรั ฐมนตรี กับ ตํา แน ง
เสนาบดีแตกอน พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งมีความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้บัญญัติวา “ ใน
พระราชบัญญัติและบทกฎหมายอื่นใดซึ่งประกาศใชอยูในเวลานี้ คําว า เสนาบดี ใหอานเป น
รัฐมนตรี คําที่กลาวถึงเสนาบดีกระทรวงใดๆ ใหหมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นๆ
และคําวา กฎเสนาบดี ใหอานเปน กฎกระทรวง” แตก็ยังมีกฎเสนาบดีที่ยังใชอยูในปจจุบัน คือ
กฎเสนาบดีวาดวยกุศลสถานชนิดศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๔
กฎกระทรวงอาจมี ชื่ อ เรี ย กอย า งอื่ น เช น กฎทบวง กฎสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
กฎ ก.พ. สาเหตุที่ไมเรียกวากฎกระทรวงเนื่องมาจากผูมีอํานาจออกกฎดังกลาวไมใชรัฐมนตรีเจา
สังกัดกระทรวง แตเปนสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งก็ตางกันเพียงชื่อ หลักเกณฑถือปฏิบัติ
ทุกอยางเชนเดียวกับกฎกระทรวง สําหรับกฎสํานักนายกรัฐมนตรีในระยะหลังนี้ แมกฎหมายนั้น
จะมีนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ แตก็จะไมเรียกวากฎสํานักนายกรัฐมนตรีกันอีก แตจะเรียกวา
กฎกระทรวงเหมือนกัน คงมีแตกฎทบวงเทานั้น แตจากการปฏิรูประบบราชการที่ผานมา ทําให
ตอไปจะไมมีทบวงมหาวิทยาลัย กฎทบวงในภายหนาก็จะไมมีการออกขึ้นมาอีก สวนกฎหมาย
ลํ า ดั บ รองที่ เ ป น การกํ า หนดตามอํ า นาจขององค ก ร เช น กฎ ก.พ. หรื อ กฎ ก.ค. มี ลั ก ษณะ
แตกตางจากกฎกระทรวงในขอบเขตที่ใชบังคับ ซึ่งใชเจาะจงกับขาราชการประเภทนั้น ๆ ไมไดใช
บังคับกับประชาชนทั่วไป
(๔) ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด เปนกฎหมายลําดับรองที่ใชในกรณีที่ฝายบริหาร
ตองการกําหนดสิ่งที่เปนรายละเอียดคอนขางมาก ไมใชกรอบ ไมใชนโยบาย แตเปนวิธีการใน
รายละเอียด หรือเปนการประสานงานกันทางฝายบริหารที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหงใหมา
ทํางานดวยกัน โดยปรกติแลวพระราชบัญญัติอันเปนกฎหมายแมบทจะกําหนดวาจะตองออก
ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดในเรื่องใด
ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดเปนกฎหมายลําดับรองที่อาจขอความเห็นชอบ
โดยมติของคณะรัฐมนตรีหรือไมขอกอนก็ได ไมมีหลักเกณฑในการเสนอแนนอน ขึ้นอยูกับวา
รัฐมนตรีผูเสนอเห็นวาเปนหลักการสําคัญที่คณะรัฐมนตรีควรรับทราบเสียกอนหรือไม หรือขึ้นอยู
กับพระราชบั ญญัติ อันเปนแมบทจะกําหนดวา เมื่อออกจะตองขอความเห็นชอบจากผูใดกอน
หรือไม ในปจจุบันนี้ไดมีการใชระเบียบเปนเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดินคอนขางมาก
โดยเฉพาะระเบียบซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
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บริ หารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๕ และโดยที่เ มื่อ ระเบียบ ข อบังคับ หรื อข อกํา หนด เป น
เครื่องมือในการบริหารราชการแผนดินนี้เอง ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนด จึงสามารถออก
ไดแมโดยไมตองอางบทอาศัยอํานาจใดๆ ถาเปนการออกกฎเกณฑขอกําหนดที่เกี่ยวการบริหาร
ภายในสวนราชการนั้น โดยถือวาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่มีอยูตามกฎหมายวาดวย
การบริหารราชการแผนดินที่จะดูแลบังคับบัญชาหรือจัดการงานใหเปนไปโดยเรียบรอย
โดยสรุป ระเบียบมีอยูสามประเภท ดังนี้
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๘)
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ อั น เป น อํ า นาจของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลในการวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อการบริหารราชการ
แผนดิน ซึ่งเปนที่มาของการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนสวนใหญ
(๒) ระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรีซึ่งออกตามกฎหมายเฉพาะเรื่ อง
เช น
พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายครุ ฑ พ า ห พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕ กํ า หนดว า “การทํ า หรื อ ใช
เครื่องหมายครุฑพาหในราชการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา” ตอมาไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการทําหรือใชเครื่องหมาย
ครุฑพาหในราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ไม ร ะบุ ว า ออกโดยอาศั ย อํ า นาจตาม
กฎหมายใด ตัวอยางเชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๕) ประกาศกระทรวง
ประกาศกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรองที่กฎหมายแมบทใหอํานาจแก
สวนราชการหรือคณะกรรมการซึ่ งมีหนา ที่เกี่ ยวของดูแลการบังคับใช กฎหมายนั้น เป น ผู ออก
หากรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเปนผูออก ก็จะเรียกวา ประกาศกระทรวง คณะกรรมการ
เปนผูออก ก็จะเรียกวา ประกาศคณะกรรมการ
๔. ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตการออกกฎหมายลําดับรอง
การออกกฎหมายลํ า ดั บ รองไม อ าจกระทํ า ได ทุ ก กรณี ไ ป ในรายงานของ
Committee on Ministers’ Power (p. ๓๑) แนะนําวากรณีดังตอไปนี้ไมควรออกกฎหมายเปน
กฎหมายลําดับรอง๒๔
(๑) กฎหมายลําดับรองที่มีผลเปนการการขยายหลักการของตัวแมบท รวมถึง
การกําหนดภาษีอากรหรือคา ธรรมเนียมซึ่งกฎหมายแมบ ท (พระราชบัญญัติ) ไมอนุ ญาตให
กระทําได
แนวทางดังกลาวนี้มีความเห็นตรงกันในทุกประเทศ เชน แคนาดา และฝรั่งเศส โปรดดู Guide pour
l’ élaboration des texts législatifs et réglèmentaires (Version du 6 juin 2005) p. 26-33. เปนตน
๒๔
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(๒) การแกไขกฎหมายแมบท (แนวทางขอนี้สําหรับประเทศไทยแลวจะมี
ขอยกเวนบางประการที่จะกลาวตอไป)
(๓) กฎหมายลําดับรองที่ใหดุลพินิจแกฝายบริหารหรือฝายปกครองอยางกวาง
โดยไมจํากัดขอบเขต
(๔) กฎหมายลําดับรองที่ยกเวนเขตอํานาจศาล (jurisdiction of the courts)
รัฐธรรมนูญของบางประเทศ เชน รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสจะกําหนดไว
เลยวาเรื่องใดตองตราเปนกฎหมาย (la lois) (มาตรา ๓๔) เรื่องใดที่ถาไมอยูในขอบเขตการตรา
เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกําหนดแลว ใหอยูในขอบเขตของการออกกฎ (มาตรา ๓๗) (un
caractère réglementaire) โดยตนฉบับภาษาอังกฤษใชคําวา (rule-making) ซึ่งเรื่องที่จะ
ออกเปนกฎไมได ไดแก การกําหนดสิทธิความเปนพลเมือง หลักประกันมูลฐาน ความสามารถ
ทางกฎหมายของบุ ค คล การกํ า หนดโทษอาญา ภาษี แ ละการจั ด เก็ บ ภาษี เหตุ ผ ลที่ อ ธิ บ ายก็
เนื่องจากถือวา รัฐธรรมนูญและหลักการทางจารีตประเพณีถือวาเรื่องเหลานี้กระทบตอสถานะทาง
กฎหมายของประชาชนมากเกินไปกวาที่จะยินยอมใหฝายบริหารมีอํานาจกําหนดขึ้นได ๒๕
เราอาจนําแนวทางของอังกฤษและฝรั่งเศสมาใชได เพราะเปนหลักสากลที่เรื่อง
สําคัญๆ ที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตองกําหนดโดยเปนกฎหมายของฝาย
นิติบัญญัติเทานั้น
สําหรับแนวปฏิบัติในการออกกฎหมายลําดับรองของเรานั้น มีขอสังเกตที่ควรรู
ดังนี้
(๑) กฎหมายลํ า ดั บ รองออกเกิ น อํ า นาจแม บ ทไม ไ ด เป น หลั ก ที่ สํ า คั ญ มาก
เนื่องจากกฎหมายลําดับรองนั้นไดรับมอบอํานาจมาจากกฎหมายแมบท
ในเรื่องเสร็จที่ ๗๓/๒๕๐๒ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย
กองที่ ๔) ไดมีความเห็นไวดังนี้
“กฎกระทรวง ถ าไปลบล างข อความในพระราชบัญญั ติแล ว ข อความนั้นก็ เกิ น
แมบท (ultra vires) จะใชบังคับหาไดไม ซึ่งเปนหลักกฎหมายทั่วไป(general principle)”
(บันทึก เรื่อง ขอใหพิจารณาตีความในกฎหมาย (พระราชบัญญัติการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔ มาตรา ๑๘)
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ กําหนดวาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
ใหกระทําเปนกฎกระทรวง รัฐมนตรียอมออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหเสียใน
กิจกรรมตางๆ แตกตางกันได แตจะถึงกับออกกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมเสียเลยนั้น ยอม
กระทําไมได เพราะเปนการเกินจากที่กฎหมายแมบทใหอํานาจไว (เรื่องเสร็จที่ ๓๔๐/๒๕๓๕คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร า งกฎหมาย คณะที่ ๖) เรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๑๐/๒๕๐๘๒๕

Jean Rivero et Jean Waline, Droit Administrative, 17ed.,Dalloz, 1998. p.40.
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) และเรื่องเสร็จที่ ๒๔๖/๒๕๒๗คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๑) วินิจฉัยอยางเดียวกัน)
มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมได
กลาวถึงการเจาะเลือดไว ดังนั้น เมื่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ฯ กําหนดใหตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่โดยวิธีการตรวจวัดจากเลือด และใหทําการเจาะเลือดภายใต
การกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็ตาม หากผูถูกเจาะเลือดไมยินยอมแมอยูภายใตการ
กํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็ตาม ก็เกินอํานาจที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๒ รวมทั้งเปน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายตามมาตรา
๒๙ และมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑ ใหขอสังเกตเพิ่มเติ มวา ถ า
ตองการใหมีอํานาจตรวจเลือดดวยแลว ก็ตองแกไขมาตรา ๑๔๒ เสีย ในสวนที่เกี่ยวกับการทดสอบผู
ขับขี่โดยกําหนดใหมีการเจาะเลือดไวอยางชัดเจน
(บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การทดสอบการเมาสุราของผูขับขี่
โดยวิธีการตรวจวัดจากเลือด – คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ - เรื่องเสร็จที่ ๙๗๗/๒๕๔๗)
(๒) การกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายลําดับรอง
กฎหมายลําดับรองที่ออกโดยฝายบริหารนั้นตามหลักทั่วไปจะมีบทกําหนดโทษ
ทางอาญาไมได เพราะถือเปนหลักปฏิบัติมาตลอดวาการออกกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลหรือการลงโทษจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน การกําหนดโทษทางอาญา
เพื่อเปนมาตรการบังคับการปฏิบัติตามกฎหมายลําดับรองควรเปนอํานาจของรัฐสภาโดยเฉพาะ
แตโดยทั่วไปแลวพระราชบัญญัติที่เปนกฎหมายแมบทของกฎหมายลําดับรองก็จะมีบทลงโทษการ
ฝาฝนกฎหมายลําดับรองไว แตอยางไรก็ตาม กฎหมายที่ตราโดยไดรับมอบอํานาจอาจมีบท
กําหนดโทษซึ่งเปนขอยกเวนในบางกรณีได โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะฉุกเฉินหรือการสงคราม
กรณีนั้นพระราชบัญญัติแมบทจะมีบทบัญญัติที่มอบอํานาจใหแกฝายบริหารอยางชัดแจง เชน
พระราชกฤษฎีกาควบคุมเครื่องอุปโภค บริโภค และของอื่น ๆในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๗
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม อบอํ า นาจให รั ฐ บาลในภาวะคั บ ขั น พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔
(ยกเลิกแลว)
(๓) วันใชบังคับ
วันใชบังคับเมื่อกําหนดแลวจะแกไขในภายหลังไดหรือไม ไดเคยมีบันทึก เรื่อง
วั น ใช บั ง คั บ กฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๘/๒๕๒๗) ใหความเห็นไวดังนี้
กรมการขนสงทางบกไดยกรางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดคาธรรมเนียมในการดําเนินการเกี่ยวกับการขนสงทางบก ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคมนาคมไดลงนามเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ และสงไปยังกอง
ประกาศิต สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๓ กรมการขนสงทางบกได
ตรวจสอบกับกองประกาศิตเพื่อขอทราบวาไดมีการประกาศในราชกิจกานุเบกษาแลวหรือไม เมื่อ
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ไดทราบวาไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมทราบวันที่ประกาศ กรมการขนสงทางบก
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๓ สั่งการใหจัดเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราใหมตั้งแตวันที่
๑ เมษายน ๒๕๒๓ เปนตนไป แตตอมากรมการขนสงทางบกไดทราบวากฎกระทรวงดังกลาวได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ ๘๗ ตอนที่ ๒๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ ไป
แลว สํานักงานตรวจเงินแผนดินจึงทักทวงวาตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมตั้งแตวันที่ ๑๔ จึงเปน
การไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง กรมการขนสงทางบกเห็นวาหากเก็บคาธรรมเนียมตั้งแตวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ เปนตนไป จะไมสามารถติดตามผูประกอบการบางรายได จึงหารือวาถาจะแกไ ข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงเสียใหมใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ จะสามารถกระทําไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎา (คณะที่ ๑) เห็นวา การออกกฎกระทรวงขึ้นใชบังคับ
เปนอํานาจของฝายบริหารที่จะกระทําไดตามที่กฎหมายแมบทใหอํานาจไว สําหรับวันใชบังคับ
ของกฎหมายนั้ น ถ า มิ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ นกฎหมายว า ให ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ ใด ต อ งถื อ ว า เมื่ อ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวยอมใชบังคับไดทันที แตถาระบุวันใชบังคับไวในกฎหมาย กําหนดวันเริ่มใช
บังคับยอมเปนไปตามที่ระบุนั้น ถาจะใหมีผลบังคับยอนหลังโดยไมทําใหบุคคลใดตองรับผิดทาง
อาญา มีผลเปนการจัดเก็บภาษี หรือไมเปนการจํากัดตัดสิทธิบุคคลใดแลว ก็สามารถกระทําได
เชนกัน กรณีของกรมการขนสงทางบกนี้จะสมควรแกไขกฎหมายอยางใดหรือไม ยอมเปนอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรีที่จะเปนผูวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดยกตัวอยางพระราชกฤษฎีกากําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่มตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๒๔
กําหนดวันใชบังคับในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอมาเนื่องจากไมสามารถปฏิบัติการให
เป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย จึ ง ได มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่มตองเปนไปตามมาตรฐาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เลื่อนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไปเปนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๗ เปนตน
ไป
ในกรณี ที่ ก ฎหมายลํ า ดั บ รองไม กํ า หนดวั น ใช บั ง คั บ ไว จ ะถื อ เอาวั น ใด
คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยใหความเห็นวา ประกาศของคณะกรรมการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ หากมิไดระบุ
วันใชบังคับไวโดยชัดแจง ตองถือวามีผลใชบังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
เพราะวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น เปนวันที่ถือวาบุคคลทั่วไปไดทราบประกาศนั้นแลว
(บั น ทึ ก เรื่ อ ง หารื อ ป ญ หาข อ กฎหมาย (วั น ใช บั ง คั บ ของประกาศของคณะกรรมการตาม
พระราชบั ญ ญัติ กํา หนดราคาสิ น ค า และป องกั น การผู ก ขาด พ.ศ. ๒๕๒๒) – คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) - เรื่องเสร็จที่ ๑๙๓/๒๕๒๕)
(๔) การบังคับใชยอนหลัง
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับผลยอนหลังของกฎหมาย
ลําดับรองวารางพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ และกําหนดคุณสมบัติ
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พื้นความรู วิธีการคัดเลือก และวิธีสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงตั้งขาราชการในกรมตํารวจ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งใหใชยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๓ เปนตนไป เห็นวา การที่จะ
ตราพระราชกฤษฎีกาใหมีผลยอนหลังยอมทําได เพราะไมมีบทกฎหมายใดหรือแมบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหามไว (บันทึก เรื่อง กําหนดวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
แตในการพิจารณาของ
เรื่องเสร็จที่ ๑๐๓ /๒๔๙๓- กรรมการรางกฎหมาย กองที่ ๒)
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่ประชุมรวมกันของกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๒ และกรรมการ
รางกฎหมาย คณะที่ ๖ วินิจฉัยขอหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งได
ใหความเห็นตอนหนึ่งวา “...แมวาจะไดวินิจฉัยปญหาขอแรกวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
มีอํานาจออกกฎกระทรวงไดก็ตาม แตการอนุญาตใหเกษตรกรจัดตั้งสมาคมการคาไปกอนออก
กฎกระทรวงดังกลาวยอมไมมีผลทางกฎหมาย เพราะในขณะที่อนุญาตนั้น ไมมีอํานาจสั่งอนุญาต
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ และแมจะไดมีการ
ออกกฎกระทรวงตามปญหาขอแรกในภายหนา ก็ไมมีผลยอนหลังเปนการรับรองการจดทะเบียน
ดังกลาวได” (เรื่องเสร็จที่ ๕๔/๒๕๒๖)
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ทบทวนขอหารือกรณีการใชบังคับ
ประกาศกระทรวงการคลั ง ตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ แห งพระราชกํา หนดพิกั ด อั ต รา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๓/๒๕๔๕-คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ))
โดยทั่วไป การออกกฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติเพื่อใหมีผลบังคับเปลี่ยนแปลง
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่มีอยูตามกฎหมายเปนการยอนหลังยอมกระทําไดเสมอ หากจําเปน
และสมควรที่จะตองออกกฎหมายใหมีผลยอนหลัง ซึ่งการออกกฎหมายที่มีผลใชบังคับยอนหลัง
ในทางที่เปนคุณ โดยปกติยอมกระทําได แตวิธีการที่จะกําหนดใหกฎหมายมีผลยอนหลังอยางไร
และเพียงใดนั้นเปนเรื่องที่จะตองพิจารณาปจจัย ผลดีและผลเสียที่เกี่ยวของทั้งหมดของกฎหมาย
ในแตละเรื่อง และจะตองพิจารณาเปนรายกรณีดวย สําหรับกฎหมายวาดวยภาษีอากรซึ่งเปน
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดและนโยบายการคลังของรัฐนั้น โดยหลักแลว หากกฎหมายมี
ผลใชบังคับยอนหลังนี้ยอมเปนธรรมดาที่จะมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงสิทธิและหนาที่ที่เกิดขึ้นแลว
ในตัว จึงเห็นวาการออกประกาศกระทรวงการคลัง ใหมีผลยอนหลังในทางที่เปนคุณแกผูมีหนาที่
ตองเสียคาภาษีสามารถกระทําได
อยางไรก็ตาม มีตัวอยางของการออกกฎหมายลําดับรองที่มีผลเปนการเก็บภาษี
อากรที่กระทําไมได
ตัวอยางนี้เปนการใหความเห็นพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาคหลวงดีบุก พ.ศ.
๒๔๗๘ ซึ่งถูกยกเลิกไปแลว แตแสดงใหเห็นถึงหลักกฎหมายที่การยอยหลังเกี่ยวกับการเก็บภาษี
นั้น กระทําไมได
บันทึก เรื่อง การเก็บคาภาคหลวงดีบุก เรื่องเสร็จที่ ๙๐/๒๔๘๙ มาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาคหลวงดีบุก พ.ศ. ๒๔๗๘ บัญญัติใหเก็บคาภาคหลวงดีบุกตามราคา
อยางสูงของดีบุกที่ซื้อขายกันในตลาดสเตรตส- เสตติเมนต ซึ่งเปนราคาที่เจาพนักงานไดทราบ
คราวหลังที่สุด และเมื่อไดคิดเทียบราคาเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังใน
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เวลานั้นแลว ตองใหประชาชนทราบโดยปดประกาศไวในที่เปดเผย จึงเห็นไดวาจะตองมีประกาศ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมเสียกอน จึงจะใชไดแกการเก็บคาภาคหลวงตั้งแตวันประกาศนั้นเปน
ตนไป ในประกาศจึงจะกําหนดวาใหใชตามราคายอนหลังไปในวันกอนประกาศก็ไมได รวมทั้งแม
ผูครอบครองแรไดตกลงและแจงเปนหนังสือวาจะใชราคาตามราคายอยหลังนั้น ก็เปนเพียงคํา
รับรองวาจะนําคาภาคหลวงมาใหในเมื่อทางการสั่ง และคาภาคหลวงที่จะตองนํามาชําระก็คิด
คาภาคหลวงซึ่งจะตองเสียตามประกาศของทางราชการนั่นเอง
(๕) พระราชกฤษฎีกาที่มีผลเปนการแกไขพระราชบัญญัติ
แนวทางปฏิบัติของเรานั้นจะสังเกตวาไดเคยมีการตราพระราชกฤษฎีกาใหยกเวน
ยกเลิก หรือแกไขบทบัญญัติกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ แตการกระทําเชนนี้จะตองอาศัย
อํานาจจากที่รัฐธรรมนูญใหไว หรือพระราชบัญญัติอันเปนกฎหมายแมบทบัญญัติใหอํานาจกระทํา
ได
- ตัวอยางแรก คือ การปรับปรุงสวนราชการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๓๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย ฉบับปจจุบัน ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๒๓๐ การจั ด ตั้ ง กระทรวง ทบวง กรม ขึ้ น ใหม โดยมี ก ารกํ า หนด
ตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น ใหตราเปนพระราชบัญญัติ
การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเปนการจัดตั้งเปนกระทรวง
ทบวง กรม ขึ้ น ใหม หรื อ การรวมหรื อ การโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ มิ ไ ด มี ก ารจั ด ตั้ ง เป น
กระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม ทั้งนี้ โดยไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือ
ลูกจางเพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ภายในสามปนับแตวันที่มีการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรค
สอง จะกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่
จัดตั้งขึ้นใหม หรือในกระทรวง ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไป มิได
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ใหระบุอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ที่
จัดตั้งขึ้นใหม การโอนอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งหนวยราชการหรือเจาพนักงาน
ที่มีอยูเดิม การโอนขาราชการและลูกจาง งบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สิน เอาไว
ดวย
การดําเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ขึ้นแลว ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยใหถือวาพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผลเปนการ
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีผลใชบังคับไดดังเชนพระราชบัญญัติ
ในสวนที่เกี่ยวของดวย”
ในทางปฏิบัติที่ไดเคยออกพระราชกฤษฎีกาที่เปนการปรับปรุงสวนราชการ เชน
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตํารวจกระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๑ ซึ่งในมาตรา ๑๐ มีความเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๓๔ วา
“ มาตรา ๑๐ ความใน (๖) ของมาตรา ๒๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง
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กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนอันยกเลิกตามมาตรา ๒๓๐ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย”
หรือตัวอยางของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และ
กิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีบทบัญญัติที่มีผลเปน
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติดังตอไปนี้
“มาตรา ๑๐ โดยผลของบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๓๐ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติใน
กฎหมาย ดังนี้
(๑) ความในมาตรา ๑๘ แห งพระราชบัญญัติป รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ถูกแกไขเพิ่มเติมเปน ดังนี้
“ มาตรา ๑๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
เกษตรกรรม การจั ด หาแหล ง น้ํ า และพั ฒ นาระบบชลประทาน ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร
สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินคาเกษตรกรรม และ
ราชการอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือสวน
ราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฯลฯ
ฯลฯ”
- ตัวอยางที่สอง มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ยุ บ เลิ ก รั ฐ วิ ส าหกิ จ ใด ให ถื อ ว า
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้น
เพื่อการนั้น
ในกรณีที่บริษัทใดมีอํานาจ ไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษ หรือไดรับความคุมครอง
ตามมาตรา ๒๖ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใชบังคับตอไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖”
ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งนี้ รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจะถูก
ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาได ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๕๐/๒๕๔๒ วา ขอความใน
มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ (รายละเอียดของคําวินิจฉัยจะไมกลาวไว
ในที่นี้)
- ตัวอยางที่สาม คือ พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอน
อํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระ
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ราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีเนื้อหาสาระเปนการแกไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติตางๆ ที่ไมสอดคลอง
กับอํานาจหนาที่ของสวนราชการที่มีการปรับปรุงใหมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ โดยมาตรา ๔๙ วรรคสองที่เปนแมบท
บัญญัติวา “ในการโอนอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
คณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่และเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว ใหกระทําไดโดย
การตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาให
สวนราชการที่ ถูก โอนอํ านาจหนา ที่ ไ ป รัฐ มนตรีผูดํารงตํ า แหนงหรือผูซึ่ งปฏิ บั ติหน า ที่ ใ นส วน
ราชการนั้ น ยั ง คงมี อํ า นาจหน า ที่ เ ดิ ม ต อ ไปเพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารราชการให มี ค วาม
ตอเนื่องกันก็ได”
(๖) การตรวจสอบการออกกฎหมายลําดับรอง
ในพระราชบัญญัติบางฉบับไดกําหนดวากฎหมายลําดับรองเมื่อไดกําหนดขึ้นแลว
จะตองใหสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบ เชน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้
“มาตรา ๖ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา
๔๔ และมาตรา ๖๖ ต อ งส ง ให ส ภาผู แ ทนราษฎรในวั น ที่ อ อกระเบี ย บดั ง กล า ว เพื่ อ ให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎรมีมติภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่สงระเบียบดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหที่ประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหเปนไปตามนั้น
กําหนดวันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม”
ระเบี ยบของที่ ประชุมใหญ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๔๔ คื อ
ระเบียบวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับการฟอง การรองสอด การเรียกบุคคล หนวยงานทางปกครอง
หรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เข า มาเป น คู ก รณี ใ นคดี การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
การรั บ ฟ ง
พยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ สวน
ระเบียบตามมาตรา ๖๖ ไดแกการกําหนดมาตรการหรือวิธีการ เพื่อบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่
เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี
๕. ความสัมพันธระหวางกฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง
แมวาการตรากฎหมายแมบทและการออกกฎหมายลําดับรองจะแยกกันยกราง
และประกาศใชก็ตาม แตกฎหมายทั้งสองประเภทก็มีความสัมพันธกันในหลายๆ ดาน เชน
(๑) รัฐสภาเปนผูใหความเห็นชอบในการตรากฎหมายแมบทเพื่อบังคับใชและ
จากกฎหมายแมบทนี้รัฐสภาจะยินยอมใหมีการออกกฎหมายลําดับรองได
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(๒) กฎหมายแมบ ทจะวางกรอบในการดํ า เนิน การ และใหร ายละเอียดเป น
เนื้อหาของกฎหมายลําดับรองที่จะกําหนด
ดังนั้น ดวยความสัมพันธสองประการนี้ กฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง
ควรพัฒนาขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกัน กฎหมายลําดับรองอาจจัดทําหรือยกรางพรอมกับกฎหมาย
แมบทหรือจัดทําในภายหลังก็ได ซึ่งแลวแตสถานการณ แตอยางไรก็ตาม หากกฎหมายลําดับรอง
มีความสําคัญมากที่จะทําใหกฎหมายแมบทมีความสมบูรณและเปนสวนหนึ่งของกฎหมายแมบท
มีคําแนะนําวาควรจัดทําไปพรอมกันกับการเสนอกฎหมายแมบทหรืออยางนอยที่สุดก็ควรกําหนด
กรอบเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองไวเปนการลวงหนา เพื่อการรางกฎหมายลําดับรองนั้นจะมี
ความชัดเจนในเนื้อหาและมีความสอดคลอง (consistency) กับกฎหมายแมบท
ในกรณีของการเตรียมการออกกฎหมายลําดับรองนี้ กระทรวงและหนวยงานที่
รับผิดชอบจะตองวางแผนในการออกกฎหมายลําดับรอง และควรจะตองมีรายงานการจัดทําแผน
และกําหนดลําดับความสําคัญของการออกกฎหมายลําดับรอง มิฉะนัน้ แลวกฎหมายแมบทก็จะยัง
ไมอาจใชไดโดยสมบูรณ และเปนปญหาในการปฏิบัติ ดังเชน จากการที่กฎหมายแมบทไดบญ
ั ญัติ
ในบทเฉพาะกาลวา บรรดากฎหมายลําดับรอง (พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่ง) ที่ออกตามกฎหมายเดิม ใหยงั คงบังคับใชตอ ไป จนกวาจะมีกฎหมายลําดับรองใน
เรื่องนั้น ก็ปรากฎวากฎหมายแมบทไดเปลี่ยนโครงสรางไปแลว แตปรากฏวายังคงใชกฎหมาย
ลําดับรองตามโครงสรางเดิมอยู
๖. แบบของกฎหมายลําดับรอง
แบบของพระราชกฤษฎีกา
(๑) ชื่อของพระราชกฤษฎีกา
การตั้ ง ชื่ อ ของพระราชกฤษฎี ก ามี ห ลั ก เกณฑ ค ล า ยกั บ การตั้ ง ชื่ อ ของ
พระราชบัญญัติ กลาวคือ ชื่อรางพระราชกฤษฎีกาจะตองครอบคลุมเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนั้น ไมวาจะสั้นหรือยาวก็ตาม และตองพยามสื่อใหผูใชกฎหมายไดเขาใจสิ่งที่เปนสาระสําคัญ
ของรางพระราชกฤษฎีกาใหตรงที่สุด อยางไรก็ตาม ชื่อของพระราชกฤษฎีกามักจะเปนไปตาม
เนื้อหาของกฎหมายอันเปนมาตราแมบท ซึ่งแมบทก็จะบอกวาควรจะใชชื่อวาอยางไร
ตัวอยาง
-

พระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเวั น
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๔๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลโพธิ
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ไพศาล อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร ตําบลโพนจาน อําเภอโพนสวรรค และตําบลวังตามัว
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) คําปรารภ
การเขียนคําปรารภในพระราชกฤษฎีกานั้นมีหลักการที่ไมเหมือนกับการเขียนคํา
ปรารภในพระราชบัญญัติเสียทีเดียว การเขียนคําปรารภในพระราชบัญญัติในปจจุบันนี้จะสั้นและไม
แสดงเหตุผลที่มีของการมีหรือแกไขกฎหมาย แตสําหรับในพระราชกฤษฎีกานั้น บางครั้งก็จะระบุวา
เปนไปเพื่ออะไรหรือมีเหตุผลใด แตอยางไรก็ตามจะเขียนไมยาวนัก เพราะเหตุผลที่มาของการตรา
พระราชกฤษฎีกาไดระบุไวในบันทึกหลักการและเหตุผลแลว เมื่อลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ก็จะ
พิมพเหตุผลดังกลาวไวทายพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศดวย
คําปรารภของพระราชกฤษฎีกามีแบบการเขียนในปจจุบัน ดังนี้
ตัวอยาง
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการควบคุมโภคภัณฑบางชนิดในทองที่บางแหง
เพื่อสวัสดิภาพของประชาชน
พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของสมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินประจําตําแหนง
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการ
พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ภูมิภาคประจําภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรอง
ทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อยุบเลิกคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาค
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ประจําภาคเหนือ

(๓) การอางบทอาศัยอํานาจ
การตราพระราชกฤษฎีกาตองอางบทอาศัยอํานาจของกฎหมายแมบทเสมอ ไมวา
จะตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือโดยอํานาจของรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติอันเปนแมบท
ตัวอยาง
พระราชกฤษฎีกาการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายของรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
พระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ.
๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอสังเกตเกี่ยวกับบทอาศัยอํานาจของพระราชกฤษฎีกา – ตามที่ไดกลาวขางตน
วาพระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย ซึ่ง
รัฐธรรมนู ญ แหงราชอาณาจักรไทยจะกลา วถึ งอํา นาจนี้ไ วทุกฉบับ แต ปรากฏว าธรรมนูญ การ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ ไมมีมาตราใดบัญญัติเกี่ยวกับพระราชอํานาจในการตราพระ
ราชกฤษฎีกาไว จึงมีการหารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาวาในขณะนั้นจะตราพระราชกฤษฎีกา
ไดหรือไม
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คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวา พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยตาม
รัฐธรรมนู ญนั้น เป น เรื่องสํ า คั ญ มาก มีประเพณีที่ยืน ยัน วา ทรงมี อํา นาจมานาน เพีย งการไมมี
บทบัญญัติในธรรมนูญกลาวอางไว จะถือวาพระราชอํานาจนั้นไดถูกยกเลิกไปแลวโดยปริยายยอม
ไมชอบ หากจะมีการยกเลิกแลวก็ตองมีบทบัญญัติใหยกเลิกไวอยางชัดแจงโดยไมใหมีการโตเถียง
หรือขอสงสัยอีกตอไป จึงเห็นวาธรรมนูญนี้ไมไดยกเลิกพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่จะ
ตราพระราชกฤษฎีกาแตอยางใด (บันทึกเรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนชื่ออําเภอและตําบลบางแหง –
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๔) – เรื่องเสร็จที่ ๒๔/๒๕๐๓)
(๔) บทอาศัยอํานาจของพระราชกฤษฎีกาที่มีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“การจํ า กั ด สิ ทธิและเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รัฐธรรมนู ญ รั บรองไว จ ะกระทํ า มิ ไ ด เวน แต โ ดยอาศั ย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” และในวรรคสามของ
มาตราเดียวกันไดบัญญัติวา “บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ
ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย” เพราะฉะนั้นโดยบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตราดั ง กล า ว การตราพระราชกฤษฎี ก าที่ มี เ นื้ อ หาเป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพของประชาชนจะตองอางอํานาจที่ใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย
ในกรณี ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ ดั ง กล า วนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาคณะพิเศษ ไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแบบการรางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับ
รอง และไดจัดทําบันทึก เรื่อง การวางแบบกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ ๒) (บันทึกดังกลาวไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๘๐๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๒ ) ในบันทึก
ดังกลาวอาจสรุปหลักเกณฑ ไดดังนี้
(๑) คําวา “กฎหมาย” ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญนี้ยอมเปนที่
เขาใจกันวาหมายถึง “กฎหมายทั่วไป” ที่ตราขึ้นมาเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว ซึ่งอาจเปนกรณีที่กฎหมายแมบทอาจมอบอํานาจใหกําหนดรายละเอียดใน
เรื่องการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวในกฎหมายลําดับรองก็ได
(๒) คําวา “เฉพาะ” มิไดขยายคําวา “กฎหมาย” แตเปนความตอไปที่จํากัด
วัต ถุประสงคในการบัญ ญัติกฎหมายตางหากว ากฎหมายดั งกลา วจะจํา กัด สิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองได“เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว” ดังนั้น กฎหมายลําดับรองจึง
อาจจะมี เ นื้ อ หาสาระเป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว ไ ด
บทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงกําหนดใหตองระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายไวในกฎหมายลําดับรองดังกลาว
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(๓) ร า งกฎหรื อ ข อ บั ง คั บ (กฎหมายลํ า ดั บ รอง) ที่ มี ผ ลกระทบต อ สิ ท ธิ แ ละ
เสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว อั น จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๙ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น สมควรกําหนดแบบโดยใหระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวของทุกมาตราที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายแมบทไวในบทอาศัยอํานาจในการออกกฎ
หรื อ ข อ บั ง คั บ โดยไม ต อ งพิ เ คราะห เ นื้ อ หาของกฎหรื อ ข อ บั ง คั บ ฉบั บ นั้ น ว า จะเกี่ ย วข อ งกั บ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่อางทุกมาตราหรือไม
(๔) ในกรณีที่กฎหมายแมบทไดใชบังคับอยูแลวในประกาศใชรัฐธรรมนูญ หรือ
ได รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาแล ว ก อ นวัน ประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง จะยั ง ไม ไ ด มี ก ารระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไวนั้น การวางรูปแบบของกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายแมบทดังกลาวก็สมควรปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีการที่กลาวขางตน แตผูจัดทํารางกฎหรือ
ขอบังคับ นั้นตองพิ จารณาเองว ากฎหมายแมบ ทนั้ นสมควรมีที่มาตามบทบัญ ญัติมาตราใดใน
รัฐธรรมนูญ แลวระบุบทบัญญัติมาตราดังกลาวลงไวตามนั้น
(๕) สําหรับกฎหมายลําดับรองอื่น ไมวาจะเปนกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศ ก็สามารถปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได
ตัวอยาง
พระราชกฤษฎี ก าให ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระ
ราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลยางน้ํา
กลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับ ที่ ๕)
พ.ศ.
๒๕๓๐ อันเป น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทย บัญญั ติใ หกระทํา ไดโดยอาศั ยอํา นาจตามบทบั ญ ญัติแ ห ง

คูมือการรางกฎหมาย ๑๑๓

กฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเปนพระราชบัญญัติที่บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขารังสีเทคนิคเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ (๕) มาตรา ๑๔ (๕) มาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้

(๕) วันใชบังคับ
การกําหนดวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกามี ๓ แบบ คือ
๑) ใหใชบังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึงเปนแบบปรกติ
เพื่อใหประชาชนทราบลวงหนาหนึ่งวัน หลังจากวันประกาศเปนอยางนอย

ตัวอยาง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปาตอง พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

๒) กําหนดวันใชบังคับไวในพระราชกฤษฎีกา
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ตัวอยาง
พระราชกฤษฎี กาใหใ ชพระราชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บังคั บแก
นายจางที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนตนไป
พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ แตจะใช
บังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ เปนตนไป เพื่อใหเจาหนาที่หรือประชาชนเตรียมพรอมที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น และในบางครั้งอาจกําหนดใหใชบังคับเมื่อพนสามสิบวัน หกสิบวัน หรือ
เกาสิบวัน เปนตน
๓) กําหนดวันใชบังคับยอนหลัง
ตัวอยาง
พระราชกฤษฎี ก าค า ตอบแทนพยานบุ ค คลและพยานผู เ ชี่ ย วชาญของศาล
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนตน
ไป
พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต
ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนตนไป จึงเปนการใหใชบังคับยอนหลัง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๙๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนตนไป
(พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓ๆมกราคม ๒๕๔๕ แต
ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๕ เปนตนไป จึงเปนการใหใชบังคับยอนหลัง)
(๖) การจัดหมวดหมู
พระราชกฤษฎีกาที่มีความยาวมาก ๆ อาจจัดแบงหมวดหมูไดตามเนื้อหาของ
พระราชกฤษฎี ก านั้ น แบบของการจั ด หมวดหมู จ ะเป น เช น เดี ย วกั บ การจั ด หมวดหมู ข อง
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พระราชบัญญัติ โดยเริ่มจากหมวด ๑ บททั่วไป และลําดับหมวด ๒ หมวด ๓ ไปเรื่อย ๆ จนถึง
บทเฉพาะกาล
ตัวยางการจัดหมวดหมูของพระราชกฤษฎีกาขอใหดูในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการมหาชนหลายฉบับ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
จะเห็นวา ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะมีความยาวประมาณ ๓๐ ถึง ๕๐ มาตรา จึงตองแบง
เนื้อหาออกเปนหมวดหมูตามเนื้อหา คือ หมวด ๑ การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
หมวด ๒ ทุ น รายได และทรั พ ย สิ น หมวด ๓ การบริ ห ารและการดํ า เนิ น กิ จ การ หมวด ๔
ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน หมวด ๕ การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล หมวด ๖ การ
กํากับดูแล และหมวดสุดทาย บทเฉพาะกาล
(๗) มาตรารักษาการ
พระราชกฤษฎีกาตองมีมาตราผูรักษาการเพื่อใหทราบวารัฐมนตรีใดเปนผูจะตอง
รับผิดชอบหรือดูแลการปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา อยางไรก็ตาม ในกรณีที่
เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฉบับกอน ซึ่งเปนการแทรกเนื้อความเขาไปใน
พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ ก อน เราจะถื อว า เนื้อความเขา ไปแทนที่เดิ ม จึ ง ไมตองระบุรัฐ มนตรี ผู
รักษาการไวอีก ทั้งนี้ เวนแตการที่แทรกเขาไปนั้นรัฐมนตรีตองมีหนาที่จะตองทําบางสิ่งบางอยาง
ดวย เชน เปลี่ยนกระบวนการทํางานจากเดิม ก็ตองระบุรัฐมนตรีผูรักษาการไวดวย
(๘) การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
การใชถอยคําของการยกเลิก เพิ่ม หรือแกไขเพิ่มเติม มีแบบเชนเดียวกับการ
ยกเลิก เพิ่ม หรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ คือ
ถาเปนการยกเลิก ก็จะใชถอยคําวา
“มาตรา .. ให ย กเลิ ก มาตรา ๑๔ แห ง พระราชกฤษฎี ก า ............... พ.ศ.
๒๕๔๔”
ถาเปนการเพิ่มก็จะใชถอยคําวา
“มาตรา .. ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๑๔/๑ แห ง พระราชกฤษฎี ก า
................ พ.ศ. ๒๕๔๔”
ถาเปนการแกไขเพิ่มเติม ก็จะใชถอยคําวา
“มาตรา ๑๔ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๔ แห ง พระราชกฤษฎี ก า
......................... พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน ...”
อย า งไรก็ ต าม ในกรณี ที่ม าตรานั้น ของพระราชกฤษฎี กาที่ ย กเลิ กมี ก ารแกไ ข
เพิ่มเติมมากอนหนานี้หลายครั้ง เราก็จะตองอางการแกไขเพิ่มเติมมาตรานั้นในครั้งสุดทายไวดวย

คูมือการรางกฎหมาย ๑๑๖

เพื่อใหรูประวัติของการถูกแกไข ซึ่งก็เปนเชนเดียวกับแบบของการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
เชนกัน ดังตัวอยาง
“มาตรา .. ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกา .................
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ............. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให
ใชความตอไปนี้แทน ...”
แบบของกฎกระทรวง
(๑) ชื่อของกฎกระทรวง
ชื่อกฎกระทรวงแตเดิมมานั้นเราจะลําดับชื่อกฎกระทรวงตามฉบับที่ออก เชน เรา
จะเริ่มดวย “กฎกระทรวง พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ ........... พ.ศ. ๒๕๐๐” ซึ่ง
เปนฉบับที่หนึ่ง (โดยโปรดสังเกตวาเราจะไมเรียกวา ฉบับที่ ๑) แลวฉบับตอ ๆ ไปเราก็จะลําดับ
วา “กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ........... พ.ศ.
๒๕๐๐ ” และฉบั บที่ ๓ ก็จะเป นอยา งนี้เรื่อยไป แตโดยที่ใ ชวิธีนี้ปรากฏวากฎกระทรวงที่เป น
กฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติบางฉบับมีจํานวนมากมาย เชน กฎกระทรวงกําหนดปา
สงวนแหงชาติ ออกตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีเปนพันๆ ฉบับ หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ปรากฏวาขณะนี้มีประมาณ
๕๐ ฉบับ เขาไปแลว ทําใหเวลาคนไมอาจทราบไดวาเนื้อหาแตละฉบับเปนอยางไร และถาจําเลขที่
ฉบับไมไดแลวคงตองเปดดูไปเรื่อย ๆ ตั้งแตฉบับที่หนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ จึงกําหนดวิธีการตั้งชื่อกฎกระทรวง โดยใหใชหลักเกณฑ
เดียวกับ ชื่อของพระราชบั ญ ญัติ ซึ่งจะตองกําหนดชื่อกฎหระทรวงที่ แสดงเนื้อหาสาระไวดวย
(รายละเอียดโปรดดู หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/๑๓๒๖๗ ลงวันที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๔๓ และบันทึกแนบ ในเอกสารภาคผนวก) ฉะนั้น ตอจากนี้ไปกฎกระทรวงตองระบุ
ชื่อ
ตัวอยาง
- กฎกระทรวงวาดวยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๖
-

กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการ
ยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕
- กฎกระทรวงกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ค วบคุ ม งานในการขุ ด ดิ น ตามกฎหมาย
วาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖
- กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๔๕
- กฎกระทรวงว า ด ว ยการอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทการจั ด
การเงินรวมลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๕

คูมือการรางกฎหมาย ๑๑๗

-

กฎกระทรวงกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) บทอาศัยอํานาจ
กฎกระทรวงเปนกฎหมายลํ า ดับรองที่ตองอ า งที่มาของการออกกฎกระทรวง
เช น เดีย วกับ การออกกฎหมายลํา ดั บ รองอื่น ๆ และแบบการการอ า งก็ เช น เดีย วกั บ พระราช
กฤษฎีกา รวมทั้งการอางบทอาศัยอํานาจในกรณีที่เนื้อหาของกฎกระทรวงเปนการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชนก็มีแบบในทํานองเดียวกันดวย
ตัวอยาง
กฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม และวรรคหก แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียน การบังคับใชสิทธิ การสอบสวน การอุทธรณ
และแบบของเอกสารเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา
๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา
๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจร
รวม พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปจจุบัน พ
ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐
แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๔ (๗) มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๗๙ ทวิ
และมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
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ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข ออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
(๓) วันใชบังคับ
วันใชบั งคับ ของกฎกระทรวงจะไมกําหนดไวใ นกฎกระทรวง ทั้ งนี้ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติแมบททุกฉบับที่ใหอํานาจออกกฎกระทรวง จะกําหนดไวแลววา กฎกระทรวงเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนอันใชบังคับได ในกรณีกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
ประมวลกฎหมายแพงละพาณิชย จะเห็นไดวาไดกําหนดวันใชบังคับกฎกระทรวงไวดวย เชน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๐๙ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคม เปนตน เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีขอความที่ระบุวันใชบังคับกฎกระทรวงไว อยางไรก็ตาม ก็
มีกฎกระทรวงหลายบางฉบับที่กําหนดวันใชบังคับไวดวย ซึ่งเปนขอยกเวน เพื่อประโยชนในการ
ใชกฎหมายเพื่อไมใหเกิดชองวาง ตัวอยางเชน
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖)ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนไป
(กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ จึงเปนการ
ใหใชบังคับยอนหลัง)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
ข อ ๒ กฎกระทรวงนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ ดิ น หรื อ กฎหมายว า ด ว ยอาคารชุ ด แล ว แต ก รณี สํ า หรั บ การขาย
อสังหาริมทรัพย ซึ่งกระทําตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนไป
(กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ จึงเปนการ
ใหใชบังคับยอนหลัง)
(๔) การแบงหมวดหมู
กฎกระทรวงไมจํา เปน ตองมี หมวดหมู เ สมอไป แลวแตว า เนื้อ หาสั้ น หรื อยาว
กฎกระทรวงที่ มี ค วามยาวมาก ๆ และจํ า เป น ตองแบงหมวดหมูมีตัวอยางเช นกฎกระทรวงที่
เกี่ยวกับเครื่องแบบตาง ๆ
ตัวอยาง
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กฎสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ออกตามความในมาตรา ๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ ไดมีการแบงหมวดหมูดังนี้
สวนที่ ๑ เครื่องแบบทั่วไป
สวนที่ ๒ เครื่องแบบพิเศษ
หมวดที่ ๑ กระทรวงกลาโหม
หมวดที่ ๒ กระทรวงการตางประเทศ
หมวดที่ ๓ กระทรวงมหาดไทย
หมวดที่ ๔ กระทรวงเศรษฐการ
หมวดที่ ๕ สํานักพระราชวัง และสํานักงานราชเลขานุการในพระองค
สวนที่ ๓ เบ็ดเตล็ด
กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๔๒)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗วาดวยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐ ไดมีการแบงหมวดหมูดังนี้
ภาค ๑ เครื่องแบบทหารชาย
หมวด ๑ ชนิดของเครื่องแบบ
สวนที่ ๑ เครื่องแบบพลทหาร
สวนที่ ๒ เครื่องแบบนักเรียนนายสิบและนายทหารประทวน
สวนที่ ๓ เครื่องแบบนักเรียนนายทหาร
สวนที่ ๔ เครื่องแบบนายดาบและนายทหารสัญญาบัตร
หมวด ๒ สวนของเครื่องแบบ
หมวด ๓ อินทรธนูเครื่องหมายยศ
หมวด ๔ เครื่องหมายเหลาและเครื่องหมายสังกัด
หมวด ๕ เครื่องแบบพิเศษ
ภาค ๒ เครื่องแบบทหารหญิง
หมวด ๑ ชนิดของเครื่องแบบ
หมวด ๒ สวนของเครื่องแบบ
หมวด ๓ อินทรธนูเครื่องหมายยศ
หมวด ๔ เครื่องหมายเหลาและเครื่องหมายสังกัด
ภาค ๓ เครื่องแบบพิเศษ
ภาค ๔ เบ็ดเตล็ด
(๕) การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
เชนเดียวกับการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
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(๖) การลงนามของรัฐมนตรีในกฎกระทรวง
การออกกฎหมายในระดับกฎกระทรวงโดยปกติแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะ
เปนผูลงนามในกฎหมาย แตหากรัฐมนตรีวาการกระทรวงประสงคจะมอบอํานาจดังกลาวให
รัฐมนตรีชวยวาการเปนผูลงนามในกฎกระทรวงแทนจะทําไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี กาไดเคยใหค วามเห็นไว ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ (บั นทึ ก
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงลงนามในกฎกระทรวงแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวง (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) - (เรื่องเสร็จที่ ๔๗๗/๒๕๒๒)
ดังนี้
๑. กรณีที่รักษาราชการแทน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงลงนามในกฎกระทรวง
ในระหวางที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงได เพราะ
ผูรักษาราชการแทนยอมมีอํานาจเชนเดียวกับผูที่ตนแทน และอํานาจหนาที่นั้นยอมรวมถึงอํานาจ
หนาที่ในการลงนามในกฎกระทรวงในฐานะเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงดวย
๒. กรณีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน การออกกฎกระทรวงเพื่อให
การปฏิ บั ติ ก ารเป น ไปตามความมุ ง หมายของพระราชบั ญ ญั ติ แ ต ล ะฉบั บ เป น อํ า นาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงในการบริหารงานทั่วไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ และอยูในความหมาย
ของคําวา “อํานาจในการปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย” ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน การที่พระราชบัญญัติตางๆ บัญญัติวาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินั้น มิไดประสงคเปนการกําหนดใหเปนอํานาจ
เฉพาะตัวแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตประการใด ประกอบกับกฎหมายมิไดบัญญัติกําหนดการ
มอบอํานาจไวเปนอยางอื่นในลักษณะที่เปนการจํากัดอํานาจรัฐมนตรีในการมอบอํานาจ รัฐมนตรี
ชวยวาการจึงเปนผูลงนามในกฎกระทรวงแทนได
แบบของระเบียบ
(๑) ชื่อของระเบียบ
ตัวอยาง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดัวย

หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๕
- ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการจัดทําและการพิจารณารางกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ โดยกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
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-

ระเบี ย บคณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการ ว า ด ว ยอํ า นาจหน า ที่
วิธีพิจารณา และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการเบิกจาย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน
และคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผูประกันภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๔๓
- ระเบียบกรมการประกันภัย วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕
จากตัวอยางของระเบียบขางตน จะเห็นไดวาชื่อของระเบียบนั้นจะกําหนดตาม
หนวยงานผูออกระเบียบไมวาเปนสวนราชการระดับกระทรวง กรม หรือคณะกรรมการก็ตาม
อยางไรก็ตาม การจะใชชื่อระเบียบขององคกรใดนั้น กฎหมายแมบทสวนใหญจะระบุอยูแลววาให
ออกเปนระเบียบใด แตก็มีขอสงสัยอยูเหมือนกันวาในบางครั้งกฎหมายแมบทเองก็ไมมีความ
ชัดเจน เชน มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
บัญญัติวา “มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดตามมาตรา
๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผ อ นชํ า ระเงิ น ที่ จ ะต อ งรั บ ผิ ด นั้ น ได โดยคํ า นึ ง ถึ ง รายได ฐานะ
ครอบครัว และความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย” แตเมื่อออกระเบียบผูยก
รางไดจัดทําเปน “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี”
(๒) คําปรารภ
คําปรารภของระเบียบไมมีแบบที่แนนอนตายตัว แตขอใหเขียนใหชัดเจน โดย
แสดงที่มาของการออกระเบียบหรือจะกลาวถึงหลักการและวัตถุประสงคไวกวาง ๆ ก็ได เพื่อ
ประโยชนของผูอานเขาใจไดทันที ขอใหสังเกตวิธีเขียนคําปรารภในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยหลักเกณฑความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๓๙ ดังตอไปนี้
โดยที่ ไ ด มี การตราพระราชบัญ ญัติ ค วามรับ ผิด ทางละเมิ ดของเจ า หน า ที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ ขึ้ น และกฎหมายดั ง กล า วมี ห ลั ก การเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ ซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพงที่ทางราชการถือปฏิบัติในปจจุบัน
โดยไดแยกความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ออกเปนเหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่และที่
ไมใชการปฏิบัติหนาที่ โดยเมื่อมีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่นั้น หนวยงานของรัฐ
จะต อ งรั บ ภาระชดใช ค า เสี ย หายไปก อ นส ว นเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ ผิ ด ชดใช ค า เสี ย หายต อ
หนวยงานของรัฐเพียงใดนั้น ใหไปไลเบี้ยตอในภายหลัง โดยจะยึดหลักวาจะเรียกเอาแกเจาหนาที่
ของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น
นอกจากนี้ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถผอน
ชํ า ระค า สิ น ไหมทดแทนได โดยคํ า นึ ง ถึ ง รายได ฐานะ ครอบครั ว และความรั บ ผิ ด ชอบและ
พฤติการณแหงกรณีประกอบดวยสําหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่
เจาหนาที่ของรัฐจะตองถูกฟองและชดใชคาสินไหมทดแทนเปนการสวนตัวโดยไมเกี่ยวกับทาง
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ราชการสมควรวางระเบี ยบกําหนดหลักเกณฑการปฏิ บัติเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
(๓) บทอาศัยอํานาจ
โดยทั่วไปแลวระเบียบตองมีบทอาศัยอํานาจอันเปนที่มาของการออกระเบียบ
จากตัวอยางระเบียบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี วา ด วยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖
ขางตน ระเบียบดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหนาของรัฐบาลในการกํากับดูแลการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีอํานาจที่
จะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไป
โดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และดําเนินการอื่นใดในการปฏิบัติตามนโยบายโดยเฉพาะอํานาจ
ตามมาตรา ๑๑ (๘) ดังกลาวนี้ ไดมีการใชอยางกวางขวางในการออกระเบียบเพื่อจัดการบริหาร
ราชการตาง ๆ
ระเบียบที่มีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตองอางบทอาศัย
อํานาจเชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง
ในบางกรณีการออกระเบียบเพื่อประโยชนในการวางแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินไดกาวไปไกลถึงการไมอางอํานาจแมบทใด ๆ เลย เพราะถือวาคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ในฐานะฝายบริหาร (ทั้งราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหาร
สวนทองถิ่น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ) ซึ่งจะเห็นไดวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดัวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไมไดอางแมบทใดเลย ทั้งที่
แมบทกําหนดใหคณะรัฐมนตรีออกระเบียบ จะมีแตคําปรารภที่เขียนยาวมาก แสดงที่มาและ
สาเหตุในการออกระเบียบ แลวกลาววาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ เหตุผลที่
เปนเชนนี้เนื่องจากระเบียบฉบับนี้ประสงคใหหนวยงานของรัฐทุกแหงอยูภายใตกฎหมายนี้ การ
อางมาตรา ๑๑ (๘) แหงหระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ อาจมีขอจํากัดในกรณี
หนวยงานของรัฐที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน ระเบียบจึง
กล า วไว ล อย ๆ เพื่ อ ประสงค จ ะให ค ณะรั ฐ มนตรี เ ป น ผู อ อกระเบี ย บดั ง กล า ว และใช กั บ ทุ ก
หนวยงานของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐได
อยางไรก็ตาม หากเปนระเบียบปฏิบัติภายในของสวนราชการแลว ผูบังคับบัญชา
ของหนวยงานของรัฐแหงนั้นยอมออกระเบียบใชในองคการนั้นไดเสมอ โดยไมตองอางแมบทใด
เพราะหัวหนาหนวยงานยอมมีอํานาจในการบริหารองคกรนั้นอยูในตัว ดังเชน ปลัดกระทรวงมี
อํานาจรับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรืออธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการในกรม ตามมาตรา ๓๒ แหงกฎหมายเดียวกันนี้
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(๔) การแบงหมวดหมู
มีหลักเกณฑเชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง
(๕) การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
มีหลักเกณฑเชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง
(๖) ผูรักษาการตามระเบียบ
- นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ
- ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เป น ผู รั ก ษาการ เช น ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
- รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงอื่ น เป น ผู รั ก ษาการ เช น ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยในการจางเอกชนทําการสํารวจและทําแผนที่ พ.ศ.
๒๕๔๔ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรักษาการ
- บุคคลอื่น เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนพัฒนาชนบท
พ.ศ. ๒๕๓๕ (คณะอนุ ก รรมการกองทุ น พั ฒ นาชนบท เป น ผู รั ก ษาการ) ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ (เลขาธิการ ป.ป.ง. เปนผูรักษาการ)
- ไม มี ก ารกํ า หนดผู รั ก ษาการตามระเบี ย บ เช น ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการลาชองขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐
แนวทางการกํ า หนดบุ ค คลผู รั ก ษาการในระเบี ย บ (หนั ง สื อ สั่ ง การของ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓)
๑. การกําหนดผูรักษาการตามระเบียบ ใหกําหนดจากผูซึ่งมีหนาที่จะตองกํากับ
ดู แ ลการปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บ ไม ใ ช กํ า หนดจากผู มี ห น า ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
ระเบียบ
๒. ในกรณีที่ผูออกระเบียบและผูมีหนาที่ตองกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบเปนบุ คคลเดี ยวกัน ในกรณีนี้ถือไดวาผูออกระเบียบมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติใ ห
เปนไปตามระเบียบอยูแลว ดังนั้น จึงไมตองกําหนดใหมีผูรักษาการอีก
๓. ในกรณี ที่ ผู อ อกระเบี ย บและผู ซึ่ ง มี ห น า ที่ จ ะต อ งกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ใ ห
เปนไปตามระเบียบไมใชบุคคลเดียวกัน ในกรณีนี้ใหถือปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ในกรณี ที่ ผู ซึ่ ง มีห น า ที่ จ ะต อ งกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ใ ห เป น ไปตาม
ระเบียบเปนบุคคลคนเดียว ใหกําหนดผูนั้นเปนผูรักษาการ
๓.๒ ในกรณีที่ ผูซึ่ ง มี ห น า ที่ จ ะต อ งกํ า กั บ ดูแ ลการปฏิ บั ติ ใ ห เ ปน ไปตาม
ระเบียบเปนคณะบุคคล เชน คณะกรรมการ ในกรณีนี้ ถือไดวาคณะกรรมการจะตองมีหนา ที่
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รวมกันในการกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ การกําหนดใหประธานกรรมการแต
เพียงผูเดียวเปนผูรักษาการจึงไมเหมาะสม ดังนั้น ในกรณีนี้ใหกําหนดคณะบุคคลเปนผูรักษาการ
แบบของประกาศกระทรวง
(๑) ชื่อของประกาศกระทรวง
ตัวอยาง
-ประกาศกรมทะเบียนการคา

เรื่อง การตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัด

นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๔๕
-ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กําหนดตําแหนงขาราชการ
ตุลาการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(๒) คําปรารภ
เชนเดียวกับคําปรารภของระเบียบ
ตัวอยาง
ประกาศกรมทะเบียนการคาเรื่อง การตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัด
นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๔๕
ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติวา
ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดที่จะตองตรวจสอบติดตรึงกับที่หรือยากแกการเคลื่อนยายหรือมีจํานวน
มาก ผูยื่นคําขอจะขอใหพนักงานเจาหนาที่ไปตรวจสอบนอกสถานที่สํานักงานกลางหรือสํานักงาน
สาขาก็ ไ ด โดยเสี ย ค า ทํ า การให แ ก พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านตามอั ต ราที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
ดังนั้น เพื่อใหการยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ไปตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอก
สถานที่เปนไปดวยความเรียบรอย อธิบดีกรมทะเบียนการคาจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

(๒) บทอาศัยอํานาจ
เชนเดียวกับบทอาศัยอํานาจของระเบียบ
ตัวอยาง
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ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเรื่อง กําหนดตําแหนงขาราชการ
ตุลาการที่เรียกชื่ออยางอื่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดใหมี
ตําแหนงขาราชการตุลาการที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยเทียบกับตําแหนงขาราชการตุลาการ ตาม
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๓) วันใชบังคับ
แบบวันใชบังคับของประกาศจะเขียนแตกตางกันออกไป ในบางฉบับไดใชความ
วา “ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เปนตนไป” หรือ “ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๔๖” หรือมิฉะนั้นก็อาจใชควบคูกันวา “ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” และ “ใหไว ณ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๔๖” แลวลงชื่อผูมีอํานาจออกประกาศ
วันใชบังคับของประกาศอาจลงวันที่ยอนหลังหรือกําหนดใหใชในอนาคตไดเสมอ
อย า งไรก็ ต าม ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสม และข อ เท็ จ จริ ง ด ว ย บางกรณี อ าจกํ า หนดให ใ ช
ยอนหลังไมได ดูความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาขางตน
ในกรณีที่กฎหมายแมบทไมไดระบุวาใหประกาศใชบังคับเมื่อใด คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) เคยใหความเห็นวา เมื่อพระราชบัญญัติกําหนดราคา
สินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ เพียงแตกําหนดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยมิ ไ ด มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดกํ า หนดให ป ระกาศคณะกรรมการซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแตเมื่อใด จึงตองถือวามีผลใชบังคับในวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เพราะวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นเปนวันที่ถือวาบุคคล
ทั่วไปไดทราบประกาศนั้นแลว หากกฎหมายประสงคจะใหมีผลใชบังคับนอกเหนือไปจากวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็จะตองระบุวันใชบังคับโดยชัดแจงในตัวกฎหมายนั้นเอง ดวย
เหตุผลดังกลาวประกาศของคณะกรรมการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
กํ า หนดราคาสิ น ค า และป อ งกั น การผู ก ขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึ ง ต อ งถื อ ว า มี ผ ลใช บั ง คั บ ในวั น ที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๓/๒๕๒๕)
(๔) การแบงหมวดหมู
โดยทั่วไปแลวประกาศมักจะไมยาว การแบงหมวดหมูอาจไมจําเปน แตก็ไมเปน
ขอจํากัดวาถามีเนื้อหาที่ยาวมาก ก็ควรแบงหมวดหมูเพื่อใหเกิดความสะดวกในการใชและการทํา
ความเขาใจประกาศ
(๕) การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
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ไมมีหลักเกณฑที่แนนอน แตควรใชหลักเกณฑเดียวกับการการยกเลิก
หรือแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง และมีขอสังเกตวาถาเปนไปไดควรยกเลิก
ประกาศฉบับ เดิ มแล วเขีย นใหม เพราะจะสะดวกในการอา งอิงและการคน หาได มากกวา ซึ่ ง
ประกาศสวนมากแลวก็ไมยาวและเขียนสิ่งที่ตองการใหมไดอยูแลว

บทที่ ๓
การใชถอยคําในกฎหมาย
_____________

ภาษากฎหมายมี วิ วั ฒ นาการทํ า นองเดี ย วกั น กั บ ภาษาที่ เ ราใช สื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน หากศึกษากฎหมายเกาจะพบวาภาษากฎหมายไทยแตโบราณมีลีลาการเขียนและ
การผูกประโยคยาวและมีพลความมาก หรือเปนการบอกเลา ใชภาษาลีลารอยกรอง แฝงบทอบรม
สั่งสอนไวดวย และเหตุผลของการตรากฎหมายเขียนอยางละเอียด มีนัยของความศักดิ์สิทธิ์ แต
ปจจุบันจะใชภาษาเรียบงาย๒๖
เทคนิคและคําแนะนําการใชถอยคําในการรางกฎหมายดังตอไปนี้ ไดรวบรวมมา
จากที่ตางๆ ซึ่งคงเปนเพียงตัวอยางเพื่อใหไดแงคิดเทานั้น
(๑) ภาษาเปนเครื่องมือแสดงความคิดของมนุษย (human thought) และความ
พยายามกระทําของมนุษย (human endeavor) เปนสิ่งสะทอนวิถีชีวิต เราทําความเขาใจตัวเราเอง
และสังคมโดยผานทางภาษา เราสื่อสารกับผูอื่นและประพฤติตอผูอื่นโดยผานทางภาษา
(๒) ขณะเดียวกันภาษาก็เปนที่มาของความเขาใจผิด ภาษามีอิทธิผลตอความคิด
ของเราและของผู อื่ น การใช ภ าษาของแต ล ะคนเป น เครื่ อ งบอกสถานะทางสั ง คมและระดั บ
การศึกษาของผูนั้นได เมื่อภาษาเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน และเมื่อสังคมเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยน จะเห็น
วาทุกวันนี้ผูอยูกรุงโรมไมไดใชภาษาลาตินกันแลว
(๓) ภาษาเปนเครื่องมือการสื่อสารที่ยิ่งใหญของมนุษย (the great instrument
of
communication) สําหรับนักกฎหมาย ภาษาเปนเครื่องมือในการควบคุมสังคม (social
control) ในสิ่งที่ Roscoe Pound เรียกวา ‘rules of social engineering’
(๔) กฎหมายเปนเครื่องมือในการใหอํานาจ สิทธิ เอกสิทธิ์ และกําหนดหนาที่
กฎหมายจะบงบอกถึงสิ่งที่เราควรทําหรือควรตองละเวน กฎหมายเปนคําสั่ง เพราะฉะนั้นภาษา
กฎหมายจึงกอใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันไมได

๒๖

ทานผูสนใจศึกษาการใชภาษากฎหมายในสมัยโบราณ โปรดศึกษาไดจาก ธานินทร
ไกรวิเชียร, ภาษากฎหมายไทย, พิมพครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา ๗๒๒.
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(๕) ความสามารถในการใชภาษาขึ้นอยูก ับความสามารถในการคิด (ability to
think) และในทางกลับกันภาษาก็กอใหเกิดความคิดดวย กฎหมายที่มีภาษาที่ชัดเจน ยอมดีกวา
กฎหมายที่ปลอยใหผูใชกฎหมายตีความหาความหมายของผูราง
(๖) การรางกฎหมายเปนการเรียบเรียงความคิดโดยผานทางถอยคํา ถอยคําใน
กฎหมายมีทั้งที่เปนคําธรรมดาสามัญ คําบอกเลา คําสั่ง เทคนิค ฉะนั้น การเลือกสรรหาถอยคําที่
เหมาะสมจึงเปนงานของผูรา งกฎหมายที่ตองกระทํา
(๗) ในการรางกฎหมายควรใชคําธรรมดาสามัญ ที่บุคคลธรรมดาสามารถเขาใจ
ไดโดยผูนั้นไมตองมีความรูสูงนัก
(๘) ภาษามีอายุและวิวัฒนาการ ควรหลีกเลี่ยงวลีหรือภาษากฎหมายลาสมัย ๒๗
(๙) รูปประโยคในรางกฎหมายควรสั้น หนึ่งยอหนาควรกลาวถึงสิ่งเดียว ยอหนา
เมื่อควรตองยอหนา และไมควรยอหนาเมื่อความยังไมจบ
(๑๐) ระมัดระวังในการลําดับคําและความใดเปนสวนขยายของสิ่งใด หรือหาคํา
อื่นแทน ไมควรปลอยใหเกิดความกํากวม
(๑๑) เอกพจน และพหูพจน ไมมีปญหาการใชในภาษาไทยมากนัก เราใชคําวา
“ผูใด” ในความหมายของเอกพจน ถาจะแจงประเภท หรือผูกระทํามีความหมายไดหลายคนหรือ
หลายประเภท ก็จะมีถอยคําที่ใช เชน “บรรดาที่ดินทั้งหลาย ...” หรือ “...ประเภทเดียวหรือ
หลายประเภท” เปนตน
(๑๒) กฎหมายไทยไมมีปญหาสรรพนามมากนัก (ซึ่งภาษาอังกฤษมีการใชสรรพ
นาม He, She, It, They ซึ่งเปนปญหาของผูรางกฎหมาย) เวนแตในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ ๕ (ครอบครัว) ซึ่งเปนความจําเปนตองบัญญัติถึงฝายหญิงหรือฝายชาย
(๑๓) กฎหมายเปนการบอกวาใครตองทําสิ่งใด เพราะฉะนั้น active voice จะ
เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะรูวาใครเปนผูทําและผลของการกระทําคือใครหรืออะไร

๒๗

ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ใหความเห็นวา กฎหมาย (โบราณ) ยิ่งเขียนมากดวยภาษา (แขก)
ที่เราไมขาใจ ความหมายก็ยิ่งนอยลง (ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, ประชุมปาฐกถาและคําอธิบายของ ม.ร.ว. เสนีย
ปราโมช, โรงพิมพเฟองอักษร จัดพิมพ, พ.ศ. ๒๕๐๙, หนา ๕๙๓-๕๙๔. อางใน ธานินทร ไกรวิเชียร, ขางตน,
หนา ๑๑. )
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(๑๔) การใชกาลในภาษากฎหมาย จะใชกาลปจจุบัน เวนแตวาตองการเจาะจง
เหตุผลที่ใชกาลปจจุบันคือกฎหมายใชทุกขณะ เหมือนกับวาผูมีอํานาจออกกฎหมายสั่งผูอานใน
ขณะนั้น
(๑๕) การใหสิทธิ ไมควรใชคําวา “อาจ” แตควรใชคําตรงวา “มีสิทธิ..”
(๑๖) ประโยคคําสั่ง มีตัวอยางเชน
..มีหนาที่ตองเสียภาษีอากร
..ตองยื่นเอกสาร
..ตองจัดทํางบดุล
(๑๗) การหาม ใชคําวา “หาม” “หามมิให” “มิให” “ไมให” จะเห็นวาคําวา
“หามมิให” เปนการซอนปฏิเสธ แตก็เปนแนวทางการเขียนกฎหมายไทยตลอดมา ในระยะหลังนี้
หากหลีกเลี่ยงไดก็พึงหลีกเลี่ยง ดังตัวอยางตอไปนี้ซึ่งไมไดใชคําวา “หาม” เลยก็เขาใจได
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการโทรคมนาคมตามลักษณะและประเภท
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๒๑ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา
๓๙ ทวิ
มากกว า ปฏิ เ สธ
(๑๘) ในภาษากฎหมายเราจะใชเชิ งยื น ยัน (positive)
(negative) เชน บุคคลมีสิทธิ.. หรือรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาต .... จะไมเขียนวา “บุคคลไมมีสิทธิ
ในการ ..” หรือ “รัฐมนตรีไมมีสิทธิที่จะ ..” เวนแตวาเราจะจํากัดสิทธิของผูนั้นจริงๆ
(๑๙) เนื่องจากมีหลักการตีความวาถอยคําตองมีความหมาย และคําเดียวกัน
ยอมเจตนาใหมีความหมายอยางเดียวกัน จึงไมควรใชถอยคําฟุมเฟอย ใชเทาที่จําเปน
ตัวอยาง : โปรดสังเกตคําตอไปนี้- ในการ ถาหาก เวนแตวา หามมิให เกินกวา
มีขอเท็จจริงวา รับฟงขอเท็จจริงไดวา ความวา ผูซึ่ง ที่ซึ่ง ในบรรดากรณี บุคคลนั้นเปนอันถูก
ตองหามจาก อันมีจํานวนเพียงพอ ในเวลาที่ซึ่ง ดวยเหตุผลของการ เปนเหตุใหเกิดการกระทํา จะ
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ตัดใหสั้นลงกวานี้ไดหรือไม อยางไร เชน ทําความตกลงกับ (ตกลง) เพื่อประโยชนในอันที่จะ
(เพื่อ) ในกรณีที่ปรากฏวา (เมื่อ) ในกรณีที่ (ถา) เมื่อมีเหตุการณ (เมื่อ) – เปนคําที่ฟุมเฟอย
หรือไม
(๒๐) การใชและอาง “พุทธศักราช” ในกฎหมายและหนังสือตางๆ กฎหมาย
ไทยอางชื่อกฎหมาย (พระราชบัญญัติ) อยูหลายรูปแบบ การที่ตองเสนอในเรื่องนี้ เนื่องจากเปนที่
ถกเถียงกันวาเรา (เรา ในที่นี้หมายถึง ผูรางกฎหมาย) จะใชคําใดที่ถูกตอง
ในกฎหมายไทยระดับพระราชบัญญัตินั้น อางพุทธศักราชในกฎหมายอยูสาม
แบบ ดังนี้
- ระหว า งป ๒๔๕๖ ถึ ง ๒๔๗๑ ใช “พระพุ ท ธศั ก ราช ” ตั ว อย า งเช น
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
- ระหวางป ๒๔๗๒ ถึง ๒๔๘๙ พุทธศักราช ใช “พุทธศักราช” ตัวอยางเชน
พระราชบัญญัติการคาขาว พุทธศักราช ๒๔๘๙
- ระหวางป ๒๔๙๐ ถึงปจจุบัน ใช “พ.ศ.”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีแนวปฏิบัติในการอางวา ใหอางชื่อกฎหมาย
ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวนประกาศของคณะปฏิวัติแมวาในราชกิจจานุเบกษาจะใช
คําวา “พุทธศักราช” ก็ตาม แต เมื่ ออา งถึงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนั้ นก็ใหใชวา “พ.ศ.”
(บันทึกแนวทางในการปฏิบัติงานของฝายรางกฎหมาย คณะ ๑-๔ เรื่องที่ ๓๗ และเรื่องที่ ๔๑)
และตองถือชื่อตามมาตรา ๑ เนื่องจากมาตรา ๑ เปนตัวกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติศุลกากร
พุทธศักราช ๒๔๖๙ แตในมาตรา ๑ ใชวา “พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙”
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า (นายไมตรี ตั น เต็ ม ทรั พ ย ) ได สั่ ง การว า “ชื่ อ ของ
พระราชบัญญัติศุลกากรตองเปนไปตามบทบัญญัติของกําหมายคือมาตรา ๑ แหงพระราชบัญญัติ
นี้ ใหเรียกวา “ชื่อของพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙”ที่ใชที่อื่นถาไมเปนไป
ตามนั้น ยอมผิดทุกแหง ตอไปขอใหใชใหถูกตองดวย” (คําสั่งในเรื่องเสร็จที่ ๓๖-๓๗/๒๕๓๘)
(๒๑) ภาษาตางประเทศในกฎหมายไทย
การใชคําภาษาตางประเทศในกฎหมายไทยอาจกระทําได ถาไมสามารถแปลคํา
นั้นได หรือคํานั้นเปนที่เขาใจคุนเคยกันดีในภาษาไทย แตหากมีคําที่เปนภาษาไทยแลวก็ควรคําใช
ภาษาไทย ตัวอยางตอไปนี้เปนกรณีที่เคยใชภาษาตางประเทศในกฎหมายไทย
“นิคหกรรม” (พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕)
“โควตา” (นิยามในพระราชบัญญัติควบคุมแรดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔)
“ตนยางพารา (Hevea brasiliensis)” (นิยาม “ตนยาง” ในพระราชบัญญัติ

ควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒)
“พืชนิโคเชียนาทาแบกกุม (NICOTIANATABACUM)” (นิยาม “ผลิตภัณฑ
ยาสูบ” ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕)
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“เครื่องคอมพิวเตอร” (นิยาม “ขอมูลขาวสาร” ในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๑๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓)
“อิเล็กทรอนิกส” “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หรือ “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส”
(นิยามในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๖ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕)
ขางตนนี้เปนการยกตัวอยาง แตหากจะสังเคราะหเพื่อใหเปนศาสตรแลว อาจ
สรุปไดวา การใชถอยคําในการรางกฎหมายนั้น มีหลักดังนี้
ถอยคําในการรางกฎหมายที่ดีนั้น ตองมีคุณลักษณะดังนี้ ๒๘
๑. มีความถูกตอง (accuracy) ความถูกตองในที่นี้หมายถึงทั้งตัวสะกด หลัก
ไวยากรณ และความหมายของคําที่ตรงตามที่ตองการ เชน สิทธิหนาที่ของลูกจางแตเขียนเปนของ
นายจาง หรือคําวา จํานอง และจํานํา มีความหมายตางกันมาก เปนตน ปญหาที่เกิดมักมาจากการ
ขาดความระมัดระวัง ไมมีความรอบคอบ
๒. มีความชัดเจน (clarity)
ภาษาวรรณคดีมีหนาที่สรางความลึกล้ําและ
จินตนาการของผูอาน แตภาษากฎหมายนั้นผูอานจะตองอานเนื้อความไดอยางราบรื่นรวดเร็ว
เขาใจคํา ความในประโยค ยอหนา ไดในทันที และสามารถเชื่อมโยงความเขาใจทั้งหมดได ถา
ผูอานเกิดสะดุดและกลับไปยอนอานใหมอีกที การรางกฎหมายเชนนี้ก็ยังไมประสบความสําเร็จ
นัก
๓. มีความสั้นรวบรัด (concision) ในที่นี้หมายถึงสามารถเขียนสิ่งที่เราตองการ
ไดดวยถอยคําที่นอยที่สุด รวบสั้นไมไดหมายความวาความตองสั้นที่สุด รางกฎหมายมาตราหนึ่ง
อาจยาวแตจะกินความทั้งหมดก็ได หรือตรงกันขามรางกฎหมายนั้นสั้นก็จริง แตไมแสดงหรือสื่อ
ความใดก็ได เนื่องจากขาดใจความหรือรายละเอียดอันเปนสาระสําคัญ รางกฎหมายที่รวบสั้นนั้น
เปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง ตองเขาใจวาทั้งผูรางกฎหมาย ผูใชกฎหมาย ผูอานกฎหมาย ไมไดมีเวลามาก
นัก เราไมไดอานกฎหมายเพื่อความสนุกสนานเหมือนกับการอานนวนิยายเรื่องเลา การที่มีพล
ความแทรกเข า มา คํ า ฟุ ม เฟ อ ย หรื อ ความที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั น เลยจะทํ า ให เ สี ย เวลาอ า นมาก
เพราะฉะนั้นคําแตละคําที่ใชตองมีความหมาย คําที่ไมมีความหมายตองตัดออก หรือคําเดียว
แทนที่หลายคําไดก็ใชคํานั้น หรือเมื่อประโยคหนึ่งสามารถสื่อความหมายไดแลว ประโยคถัดมา
แมมีถอยคําตางกัน แตก็เปนการซ้ําความหมายเดียวกัน ก็ตองตัดออก
๔. ความเรียบงาย (simplicity) ความเรียบงายหมายถึงวิธีการที่เราใชคําหรือ
ประโยคที่จ ะไมใหเกิด ความซับ ซอน แนวความคิ ดหรื อรู ปแบของประโยคไมควรซับซอน ถ า
ซับซอนก็ใชเทคนิคของการยอหนา หรือขึ้นมาตราใหม

๒๘

Thomas R. Haggard, Legal Drafting : Process, Techniques and
Exercise, Thomson and West, 2003, p. 4-8.
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๕. อารมณของภาษา (tone) การรางกฎหมายที่ใชภาษาที่แข็งกระดาง อาจจะดีใน
บางสถานการณ แตในสถานการณที่ตองการความรวมมือ คงใชไมได กฎหมายไมใชคําสั่งทุกเรื่อง
ไป แตกฎหมายสมัยใหมเปนเรื่องของความรวมมือของสมาชิกประชาคมดวย มนุษยผูกพันอยูกับ
ภาษาหรือและศักดิ์ ศ รีหนาตา แตการใชประโยคหรือคํา ที่ออ นไป ก็จะทํ าให กฎหมายไมเปน
กฎหมายเชนกัน ตรงนี้ก็แลวแตผูรางกฎหมายตองพิจารณาดวยเชนกัน

บทที่ ๔
คุณภาพของรางกฎหมาย
______________

๑. การควบคุมคุณภาพของรางกฎหมาย
ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วในบทนํ า ว า กฎหมายเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการนํ า นโยบายหรื อ
นโยบายสาธารณะมาทําใหบังเกิดผล และเปนเครื่องมือของการบริหารราชการแผนดิน ราง
กฎหมายจึ ง กระทบต อ สั ง คมก อ ให เ กิ ด ทั้ ง ผลดี แ ละภาระได ในบางครั้ ง เราคิ ด ว า การกํ า หนด
นโยบายการลงโทษที่รุนแรงหรือการกําหนดขอหามที่เครงครัดนาจะทําใหกฎหมายบังคับใชได
อยางมีประสิทธิภาพ แตก็ไมใชเชนนั้นเสมอไป การบังคับใชกฎหมายนั้นก็มีตนทุนเชนกัน ในการ
รางกฎหมายเราจึงมีมาตรการอื่นๆ อีกหลายประการแทนที่จะออกบังคับการเปนกฎหมายที่จะทํา
ใหมีการเชื่อฟงปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐกําหนด
ในสังคมมีคําถามวาจะทําอยางไรใหกระบวนการออกกฎหมายเปนไปตามวิธีการ
ออกกฎที่ดี (good regulatory practices) มีการตัดสินใจเหมาะสมหรือไม จะทําอยางไรที่จะให
ประชาชนใหความรวมมือในทางนโยบายและการบังคับใชกฎหมาย การปรับปรุงคุณภาพของ
กฎหมายจึงเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งสําหรับประเทศไทยพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดสะทอนหลักการไวบาง
ประการ เชน สวนราชการมีหนาที่ตองสํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎขึ้นใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ
หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยคํานึงถึง
ความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ (มาตรา ๓๕)
หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าซึ่ ง มี บ ทบาทในการเสนอแนะต อ ส ว นราชการเพื่ อ ดํ า เนิ น การแก ไ ข
ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎ (มาตรา ๓๖)
ในบทนี้จะเสนอภาพรวมของระบบการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายซึ่งกลุม
ประเทศ OECD ไดวางแนวทางไว
แนวความคิดในการควบคุมคุณภาพกฎของกลุมประเทศ OECD
คําวา “กฎ” (regulation) ในที่นี้มีความหมายอยางกวาง ซึ่งอาจเปนกฎหมายใน
ระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ กฎหมายลํ า ดั บ รองอื่ น ใด ไม ว า จะเรี ย กชื่ อ ใดก็ ไ ด ไม ไ ด ห มายถึ ง
กฎหมายลําดับรองเทานั้น แตหมายถึงรางกฎหมายหรือกฎหมายในระดับใดก็ไดที่มีผลบังคับเปน
การทั่วไปตอประชาชน
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ขอเสนอการปรับปรุงคุณภาพของการออกกฎของกลุมประเทศ OECD ได
กระทํามาเปนเวลากวายี่สิบปแลว ซึ่งไดจัดทําและเสนอมาตรการตางๆ เพื่อใหกฎมีคุณภาพ ทั้งนี้
นักเศรษฐศาสตรไดมองวากฎหมายและระเบียบขอบังคับมีตนทุน
กลุมประเทศ OECD ๒๙ ไดเสนอแนวความคิดกรอบมาตรการหลักในการ
ปรับปรุงคุณภาพของกฎสามประการ ดังนี้

A. กําหนดระบบการบริหารจัดการการออกกฎ (SETTING UP A SYSTEM
FOR MANAGING REGULATIONS)
1.

การปรับปรุงคุณภาพกฎจะตองเปนที่ยอมรับจากระดับนโยบายระดับสูง

(Adopt regulatory reform policy at the highest political levels)
2. จะตองมีการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของกฎ และมีหลักการการตัดสินใจ
ออกกฎ (Establish explicit standards for regulatory quality and principles of regulatory
decision making decisions)
3. ปรับปรุงความสามารถในการบริหารการออกกฎกฎ (Build
management capacities)

regulatory

B. มาตรการปรับปรุงคุณภาพของกฎที่จะจัดการใหมีขึ้นใหม (IMPROVING
THE QUALITY OF NEW REGULATIONS)
1. จะตองมีการประเมินผลกระทบจากการออกกฎ (Assess regulatory
impacts)
2.
มีการรับฟงความเห็นหรือปรึกษาหารือเปนระบบจากผูไดรับผลกระทบ
(Consult systematically with affected interests)
3. ตองพิจารณาทางเลือกตางๆ นอกจากการออกกฎ (Use alternatives to
regulations)
4. ปรับปรุงความรวมมือและการประสานงานในระหวางหนวยงานตางๆ ที่มี

อํานาจออกกฎ (Improve co-ordination of regulations)
C. มาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพของกฎที่มีอยูแลว (UPGRADING THE
QUALITY OF EXISTING REGULATIONS)
1. ทบทวนและทํากฎที่มีอยูแลวใหเปนปจจุบัน (Review and update existing
regulations)
2. ลดขั้นตอนความคั่งดางและแบบพิธีตางๆ ของทางราชการ (Reduce red
tape and government formalities)

๒๙

Source: Scott Jacobs et al., (1997), “The quality of regulations and the reform of
the public sector” in The OECD report on regulatory Reform: Synthesis, OECD, Paris.
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มาตรการทั้งสามประการขางตนนี้ ในประเทศไทยเราไดกระทําไปบางแลว จะเห็น
วารัฐบาลไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายหลายคณะขึ้นมาดําเนินการ สําหรับคูมือหรือมาตรฐานที่จะ
นํามาใชในการออกกฎนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไดจัดทําหลักเกณฑในการตรวจสอบ
ความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ ซึ่งตอมาไดกําหนดเปนเอกสารแนบทายระเบียบวาดวย
การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (อยางไรก็ตาม หลักเกณฑดังกลาวจะใชแตการเสนอ
รางกฎหมายที่เปนรางพระราชบัญญัติเทานั้น – ขอ ๑๔ ของระเบียบฯ)
ในมาตรการการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายที่จะออกขึ้นใหมนั้น ไดเสนอใหมี
การรับฟงความคิดเห็น ตองเสนอทางเลือกอื่นๆ แทนการออกกฎ รวมทั้งจะตองประสานกับ
หนวยงานตางๆ ในประเทศไทยคงเปนเรื่องปรกติที่กระทํากันอยูแลว แตที่นาสนใจของขอเสนอ
ของ OECD ก็คือ การจัดทําประเมินผลกระทบการออกกฎ หลายประเทศไดจัดใหมี Regulatory
๓๑
๓๒
Impact Assessment (RIA) ตัวอยางเชน ออสเตรเลีย ๓๐ แคนาดา หือฝรั่งเศส ซึ่งเปน
ขอแนะนําเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการออกกฎ การเลือกเครื่องมือตางๆ การประเมินผลและ
หาทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุดในการออกกฎเกณฑขอบังคับของทางราชการ ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับบทตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ในสวนของมาตรการยกระดับคุณภาพของกฎหมาย ก็ไดมีความพยายามผลักดัน
ใหสวนราชการตางๆ กลับไปทบทวนความทันสมัยของกฎหมาย ปรับปรุงระบบคนกฎหมาย เชน
การจัดทํารวมกฎหมายหรือการประมวลกฎหมาย (Codification and Consolidation) รวมทั้ง
การใช IT ในการเผยแพรและการเขาถึงกฎหมาย เปนตน
ในการควบคุมคุณภาพของรางกฎหมายนั้น เมื่อพิจารณาจากขอเสนอใน The
recommendation for Improving the Quality of Government Regulations of 1995 พบ
ประเด็นที่นาสนใจมาก ซึ่งเสนอวารางกฎหมายที่ดีนั้นตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) จะตองสะทอนนโยบายอันเปนวัตถุประสงคของกฎหมายอยางชัดเจนและ
ตองมีประสิทธิภาพในการดําเนินการใหไปถึงวัตถุประสงคนั้น
(๒) มีฐานที่มาทางกฎหมาย
(๓) เมื่อพิจารณาสวนไดเสียหรือตนทุนแลวตองเปนประโยชน คํานึงถึงผลที่จะ
เกิดแกสังคม
(๔) ลดตนทุนและความบิดเบือนของตลาด
(๕) สนับสนุนการสรางสิ่งใหม โดยการใหรางวัล และมุงไปสูเปาหมาย
๓๐
๓๑

Office of Regulation Review, A guide to Regulation 1998 (Second Edition).

Government of Canada, Privy Council Office, Guide to Making Federal Acts and
Regulations 2001 (Second Edition).
๓๒
Rapport pour une meilleure qualité de la réglementation
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(๖) ตองมีความชัดเจน เรียบงาย และปฏิบัติได
(๗) มีความสอดคลองกับกฎเกณฑอื่นหรือนโยบายอื่นที่มีอยู
(๘) ตองสอดคลองกับการแขงขัน การพาณิชย และหลักการที่มุงสนับสนุนการ
ลงทุนทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ
๒. บทตรวจสอบการรางกฎหมาย (Checklist)
บทตรวจสอบการตรากฎหมายเปนเครื่องมือที่ใชชวยในการตัดสินใจของผู มี
อํานาจออกกฎในการออกกฎระเบียบตางๆ ในหลายประเทศมีชื่อเรียกบทตรวจสอบการตรา
กฎหมายอยางอื่น เชน Checklists (บทตรวจสอบ), Directives (คําสั่งการ), Guidelines
(แนวทาง), Codes (ประมวล) หรือแมแต Principles (หลักการ)
ในทางปฏิบัติบทตรวจสอบจะเปนเครื่องมือถายทอดนโยบายหรือการบริหารไป
ยังเจาหนาที่ผูที่จะตองรับผิดชอบออกกฎระเบียบ ซึ่งบทตรวจสอบจะกําหนดกรอบ เปาหมาย
ทางเลือก และรางกฎหมาย ซึ่งเปนการใหขอมูลแกการตัดสินใจในระดับนโยบาย และยังทําใหการ
ตัดสินใจมีการอางอิง และทําใหกฎมีคุณภาพ
อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาบทตรวจสอบการรางกฎหมายจะเปนที่รวมของ
ขอมูลการตัดสินใจไวทั้งหมด ในแตละประเทศนอกเหนือจากบทตรวจสอบดังกลาวนี้แลว ยังอาจ
มีสิ่งอื่นอีกที่ประกอบในการตัดสินใจของฝายกําหนดนโยบาย รวมทั้งอาจมีวิธีการพิจารณาที่ตาง
ออกไป กรณี ที่ ไ มมีบ ทตรวจสอบก็ไ มไ ดหมายความวาประเทศนั้น จะไม มีการตรวจสอบหรือ
วิเคราะหหรือวางกฎเกณฑการออกกฎมาตรการหรือวิธีการหลายอยางที่มีเนื้อหาเชนเดียวกับบท
ตรวจสอบ ซึ่งเครื่องมือนี้มีตัวอยาง เชน
๑. ตั ว บทกฎหมายที่ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ มาตรการใดที่ กํ า หนดวิ ธี ก าร
ตัดสินใจออกฎ หรือกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เชน Administrative Procedure
Acts ของสหรัฐอเมริกา หรือ Dutch Administrative Law Act เปนตน
๒. ขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการประชุมของฝายนิติบัญญัติ
๓. มติของคณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนด
๔. กฎหมายแมบทที่ใหออกกฎหมายลําดับรองอาจกําหนดขอบเขต แนวทาง
หรือวิธีการออกกฎหมายลําดับรองไวดวย
๕. คณะกรรมการ องค ก รที่ ใ ห คํา ปรึ กษา เช น ความเห็ น ของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย
๖. รายงานการศึกษา ที่เปนที่นาเชื่อถือ
๗. ความตกลงระหวางประเทศ หรือมาตรฐานที่องคการระหวางประเทศสรางขึ้น
Regulatory Checklists จะมีประโยชนดังตอไปนี้

๑. สื่อสารคุณคาและนโยบายของรัฐบาล
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๒. ทําใหภาครัฐรับผิดชอบตอนโยบายตามลําดับความสําคัญ
๓. สรางและทําใหกระบวนการออกฎเปนระเบียบ
๔. ปรับปรุงคุณภาพของกฎ
๕. เสริมสรางการออกแบบมาตรการการบังคับใชกฎ
๖. เสริมสรางการยกระดับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการศึกษา จากการ
สื่อสารนโยบาย
๗. ชวยใหมีระบบติดตามควบคุมการออกกฎ และกําหนดนโยบายการออกกฎได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทํา “คูมือตรวจสอบความจําเปนในการ
ตรากฎหมาย” ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ อนุมัติหลักเกณฑการ
ตรวจสอบความจําเปนในการตรวจตรากฎหมายและใหทุกหนวยงานดําเนินการตรวจสอบความ
จําเปนในการตรากฎหมายประกอบรางกฎหมายทุกครั้ง ซึ่งทุกฝายจะตองตอบในการเสนอราง
กฎหมาย ตามบทตรวจสอบที่ตั้งไว ๑๐ ประการ ซึ่งจะตองวิเคราะหดังตอไปนี้
๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
๒. ใครควรเปนผูทําภารกิจนั้น
๓. มี ค วามจํ า เป น ที่ ต อ งตรากฎหมายขึ้ น เพื่ อ ให ก ารทํ า ภารกิ จ นั้ น ประสบ
ความสําเร็จหรือไม
๔. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
๕. ภาระตอบุคคลและความคุมคา
๖. ความพรอมของรัฐ
๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ
๘. วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
๙. อํานาจในการตราอนุบัญญัติ
๑๐. มีการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานอื่นและผูที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การมีกฎหมายนั้นแลวหรือไม
คํ า ถามเหล า นี้ ก็ จ ะทํ า ให มี ก ารทบทวนพิ จ ารณาความเหมาะสมของการออก
กฎหมายนั้น ซึ่งรวมไปถึงการชี้แจงถึงวิธีการบังคับกฎหมายดวย รายละเอียดโปรดศึกษาจากคูมือ
ดังกลาว
๓๓

__________________

๓๓

คูมือตรวจสอบความจําเปน ในการตรากฎหมาย, ฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๔๗.
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เอกสารแนบ หมายเลข ๑
Montesquieu’s Principles
L’Esprit des lois, xxxix, chap. 16

๑. กฎหมายจะต อ งกะทั ด รั ด และง า ย ภาษาหรู ห ราหรื อ ภาษาวรรณคดี เ ป น
สวนเกินของกฎหมาย
๒. เลือกใชคําที่มีความหมายสมบูรณ (absolute) ไมใชใหขึ้นกับบางสิ่งหรือบาง
คนแลวแตจะคิด (relative) เพื่อลดการแปลความของผูอานแตละคนที่อาจเขาใจไมตรงกันใหมาก
ที่สุด
๓ . ก ฎ ห ม า ย จ ะ ต อ ง เ ป น เ รื่ อ ง จ ริ ง ไ ม ใ ช ก า ร ย ก ขึ้ น เ ป รี ย บ เ ที ย บ
(metaphorical)หรือการตั้งขอสมมุติฐาน (hypothetical)
๔. ตองไมสลับซับซอน (subtle) เพราะกฎหมายยอมใชกับบุคคลที่มีความเขาใจ
ตามธรรมดาทั่วไป กฎหมายไมใชที่ทดลองใชตรรกะ แตเปนการใหเหตุผลแกบุคคลระดับกลางๆ
๕. ข อ ยกเว น ข อ จํ า กั ด หรื อ การเพิ่ ม เติ ม จะต อ งไม ก ระทํ า โดยเป น ผลให
วัตถุประสงคหลักของกฎหมายสับสน เวนแตมีความจําเปน
๖. จะต อ งไม ก อ ให เ กิ ด การโต เ ถี ย งกั น และเป น อั น ตรายอย า งยิ่ ง ที่ จ ะเขี ย น
กฎหมายในเชิงคําอธิยาย เพราะจะนําไปสูการถกเถียงกันได
๗. เหนืออื่นใด กฎหมายจะตองมาจากการพินิจพิจารณาและนําไปใชได จะตอง
ไมฝาฝนเหตุผลธรรมดาและความเปนธรรม (la nature des choses) เพราะมิฉะนั้นแลวยอม
นํา ไปสู ค วามเสื่ อ มเกี ย รติ แ ห ง ระบบวิธี ก ารออกกฎหมายและลดความเชื่ อ ถือ ในอํา นาจรั ฐได
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เอกสารแนบ หมายเลข ๒
การใชคําวา “เชน” ไดแก” “เปนตน”๓๔
(๑) “ไดแก” หมายถึง เทากับ (ตัวอยาง-หนังสือสําหรับคนความหมายของ
คําที่เรียงลําดับตามตัวอักษร ไดแก พจนานุกรม)
(๒) “เชน” หมายถึง อยาง และมีคําที่มีความหมายอยางเดียวกัน คือ เชน
เชนนี้วา อยางนี้ เชนใด วา อยางใด
(๓) “เปนตน” เปนคําใชแทนเครื่องหมาย “ฯลฯ” เพื่อละคําหรือขอความ
ตอนปลายซึ่ ง อยู ใ นประเภทเดี ย วกั น กั บ คํ า หรื อ ข อ ความที่ ย กขึ้ น กล า วเป น ตั ว อย า งตอนต น
ตัวอยาง-อริยสัจ ๔ มีทุกข เปนตน
กองกฎหมายไทย สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได ส อบถามการใช
ถอยคําทั้งสามคําจากราชบัณฑิตยสถาน ไดคําอธิบายดังนี้
-ใชคําวา “ไดแก” นั้น ตองระบุสิ่งที่ตองการใหครบทุกอยาง เชน ฉันชอบกิน
ผลไม ๓ อยาง ไดแก สม มังคุด และทุเรียน.
- คําวา “เชน” ใชเพื่อเปนการยกตัวอยาง โดยไมตองระบุใหครบทุกสิ่ง และ
ใหนําหนาตัวอยาง- ผลไมที่ขายที่ทาชาง มี ๒๐ อยาง เชน สม มังคุด และทุเรียน.
- คําวา “เปนตน” ใชเพื่อเปนการยกตัวอยาง โดยไมตองระบุใหครบทุกสิ่ง
และใชปดทาย ตัวอยาง- ผลไมที่ขายที่ทา ชาง มี ๒๐ อยาง เชน สม มังคุด และทุเรียน เปนตน.

๓๔

๒๕๔๕

บันทึกกองกฎหมายไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันที่วันที่ ๓๐ ตุลาคม

คูมือการรางกฎหมาย ๑๔๐

เอกสารแนบ หมายเลข ๓
การใชคําวา “และ” “หรือ” “และหรือ”๓๕
๑. คําวา “และ” เปนคําสันธาน หมายถึง กับ ดวยกัน
๒. คําวา “หรือ” เปนคําสันธาน หมายถึง คําบอกความใหกําหนดเอา เชน ดํา
หรือแดง
บางทานอาจเคยไดยินวา คําวา “และ” ในภาษาไทยอาจมีความหมายถึง “หรือ”
(หรือคําวา “หรือ” ก็อาจหมายถึง “และ” ได) ทานผูทรงคุณวุฒทางดานการรางกฎหมายทาน
หนึ่งยกตัวอยางวา ถาเราเขียนวา
- หามนายดําและนายแดงเขามาในหองนี้
- หามนายดําหรือนายแดงขามาในหองนี้
ทั้งสองกรณีนายดํา หรือนายแดง คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคน ก็เขามาในหอง
ไมได
มาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ที่ บั ญ ญั ติ ว า
“มาตรา ๔ กฎหมายนั้ น ต อ งใช ใ นบรรดากรณี ซึ่ งต องด วยบทบั ญ ญั ติ ใ ดๆ แห งกฎหมายตาม
ตัวอักษร หรือตามความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ” นาจะเปนตัวอยางวา คําวา “หรือ” ในที่นี้
หมายความวา “และ”
ปญหานี้มิใชมีแตในกฎหมายไทย กฎหมายอังกฤษก็มีปญหาเชนเดียวกัน ดัง
ตัวอยาง The Disabled Soldiers Act, ๑๖๐๑ (c. ๓) ศาลไดตีความวา บทบัญญัติที่กําหนดให
รัฐสามารถนําทรัพยสินมาชวยเหลือทหารที่ “sick and maimed” รวมถึงทหารที่ “ปวย” (sick)
หรือ “พิการ” (maimed) แตเพียงอยางเดียว ทหารที่จะไดรับการชวยเหลือไมจําเปนที่จะตอง
“ปวยและพิการ “ในขณะเดียวกัน
การใชคําวา “และ/หรือ”
ในกฎหมายไทยมีใชอยูบาง
จากการศึกษากฎหมายตางประเทศ ไมพบวามีการใชคําวา “และ/หรือ” ในการ
รางกฎหมายของตางประเทศ แตจะเปนที่แพรหลายกันในการรางสัญญาสําหรับนักกฎหมายบาง
กลุมเทานั้น

๓๕

บันทึกกองกฎหมายตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายงานผลการ
สืบคนการใช “และ” “หรือ” และ “และ/หรือ” ในสวนของการรางกฎหมายของตางประเทศ ลงวันที่ ๒
ธันวาคม๒๕๔๕, บันทึกกองกฎหมายไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใชคําวา “และ” “หรือ”
และ “และ/หรือ” ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ และบันทึกการประชุมฝายรางกฎหมาย ครั้งที่ ๔๙/๒๕๔๕ วัน
พุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

คูมือการรางกฎหมาย ๑๔๑

มี ผู ใ ห คํ า แนะนํ า ว า เมื่ อ ต อ งการใช คํ า เชื่ อ มที่ ต อ งการจะให ร วมกั น
(conjunctive) ควรใช “or both” (ทั้ง.. และ..) ไมควรใช “และ/หรือ” และหากตองการใหเลือก
เอา อยางใดอยางหนึ่งก็ควรใช “หรือ” และหากตองการใหหมายความรวมกัน ก็นาจะใช “และ”
ใหชัดเจนและเหมาะสมกับรูปประโยค

คูมือการรางกฎหมาย ๑๔๒

เอกสารแนบ หมายเลข ๔
การใชคําราชาศัพทสําหรับการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนง ๓๖
รัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ ไดใชถอยคําราชาศัพทเกี่ยวกับการแตงตั้งและ
ถอดถอนแตกตางกัน คือ “ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ” “ทรงมีพระบรมราชโองการ” “นําความ
กราบบังคมทูล” ซึ่งทําใหรางกฎหมายที่ผานการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามี
ความแตกตางกัน และเปนประเด็นการพิจารณาในชั้นรัฐสภา สํานักกิจการนิติบัญญัติ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดรวมรวมปญหา และเชิญผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของมารวมหารือ
(ราชบัณฑิตยสถาน สํานั กราชเลขาธิการ และสํานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ไดขอสรุปและ
ขอเสนอแนะในการใชถอยคําดังกลาว ดังนี้
(๑) การใชคําวา “ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ” เปนถอยคําที่ถูกตองตามหลักการ
ใชคําราชาศัพทแลว
(๒) การใชคําวา “ทรงมีพระบรมราชโองการ” ไมถูกตอง เพราะ “ทรง” จะใชนํา
กริยาที่มีนามราชาศัพทตอทายไมได ตองใชวา “มีพระบรมราชโองการ”
(๓) การใช คํ า ว า “ให นํ า ความกราบบั ง คมทู ล ” ไม ถู ก ต อ ง การแจ ง ต อ
พระมหากษัตริยตามหลักการใชคําราชาทรัพย ตองใชคําวา “กราบบังคมทูลพระกรุณา”
การใชคําวา “ทรงมีพระบรมราชโองการ” และ “มีพระบรมราชโองการ” ในการ
แตงตั้งและการใหพนจากตําแหนง แตกตางกันอยางไร
(๑) การใชคําวา “ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ” ใชกับการแตงตั้งและการใหพน
จากตํา แหน ง ของข า ราชการฝา ยทหารและฝ า ยพลเรือ น ตํา แหน งปลั ด กระทรวง อธิบ ดี และ
เทียบเทา
(๒) การใชคําวา “มีพระบรมราชโองการ” ใชกับการแตงตั้งและการใหพนจาก
ตําแหนงของบุค คลที่ดํารงตําแหน งสํ า คัญ บางตํา แหนงเทา นั้น ซึ่งโดยปรกติกฎหมายจะตอง
กําหนดผูรับสนองพระบรมราชโองการไวดวย ตัวอยางเชน การแตงตั้งและการพนจากตําแหนง
ประธานองคมนตรีและองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
และประธานศาลรัฐธรรมนูญ
อย า งไรก็ ต าม กฎหมายป จ จุ บั น ใช ถ อ ยคํ า ในการแต ง ตั้ ง และการให พ น จาก
ตําแหนงแตกตางกัน คือ

๓๖

๒๕๔๗

บันทึกสํานักกิจการนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๐ กันยายน

คูมือการรางกฎหมาย ๑๔๓

แบบที่ ๑
“ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งและถอดถอน” “นําความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งและใหพนจากตําแหนง” “นําความขึ้นกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง” และ “กราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง”
ควรแกไขเปน “ใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งและถอด
ถอน” หรือ “ใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง”
แบบที่ ๒
“ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งและพิจารณาถอดถอน” และ
“ดํ า เนิ น การเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า เกี่ ย วกั บ การแต ง ตั้ ง การถอดถอน และการพ น จาก
ตําแหนง”
ควรแกไ ขเปน “ดํ า เนิ นการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลา
แตงตั้งและถอดถอน”หรือ “ดําเนินการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง
ถอดถอน และใหพนจากตําแหนง”
กรณี นี้ จ ะใช ใ นการแต ง ตั้ ง และการให พ น จากตํ า แหน ง ของข า ราชการใน
มหาวิ ท ยาลั ย เช น อธิ ก ารบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย พิ เ ศษ ซึ่ ง กํ า หนดให ส ภา
มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ โดยสภามหาวิทยาลัยจะไมไดเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯดวยตนเอง แตเพียงเสนอเรื่องใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ และการถอดถอนนี้ พระมหากษัตริยไมไดเปนผูพิจารณา
ถอดถอน การถอดถอนจะดําเนินการไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย ดังนั้น จึง
ไมควรกําหนดใหพระมหากษัตริยเปนผูพิจารณาถอดถอน
แบบที่ ๓
“ผูพิพากษาสมทบจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งจากบุคคลผูทรงคุณวุฒิ
...” เปนถอยคําที่ถูกตองแลว
แบบที่ ๔
“การใหออกจากราชการของขาราชการ ... ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมี
พระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง”
ควรแกไขเปน “การใหออกจากราชการของขาราชการ ... ใหนําความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง” อยางไรก็ตาม ตองพิจารณาดวยวา
ตําแหนงดังกลาวตองมีความสําคัญถึงขนาดที่ตองมีพระบรมราชโองการหรือไม

คูมือการรางกฎหมาย ๑๔๔

เอกสารแนบ หมายเลข ๕
การใชถอยคํา “หนึ่ง-ใด” และ “ใด-หนึ่ง” ในการรางกฎหมาย๓๗
การรางกฎหมายมีการใชถอยคําสับสนระหวางคําวา “อยางหนึ่งอยางใด” และคํา
วา “อยางใดอยางหนึ่ง” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดกําหนดแนวทางการใชคําดังกลาวใน
การรางกฎหมายดังนี้
- คําวา “อยางหนึ่งอยางใด” นั้น มีความหมายวา อยางเดียวหรือหลายอยาง
หรือทุกอยางก็ได
- คําวา “อยางใดอยางหนึ่ง” จะมีความหมายวา อยางใดก็ได แตตองเพียงอยาง
เดียวเทานั้น
ผูที่สนใจความเปนมา ประเด็นขอถกเถียง และการใชถอยคําดังกลาวในกฎหมาย
อาจดู ร ายละเอี ย ดได ใ นบั น ทึ ก ที่ อ า งตามเชิ ง อรรถ ซึ่ ง ได นํ า ลงไว ใ นเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาดวยแลว (www.krisdika.go.th)

๓๗

ตุลาคม ๒๕๔๕

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใชถอยคํา “ใด-หนึ่ง” กับ “หนึ่ง-ใด”

คูมือการรางกฎหมาย ๑๔๕

เอกสารแนบ หมายเลข ๖
คําผิดในราชกิจจานุเบกษา
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๓/๒๔๙๒ โจทยฎีกาวารางวัลที่เจาหนาที่ผูรับใหจาย
รอยละสิบหานั้นไมถูก เพราะตามพระราราชบัญญัติบําเหน็จในการปราบผูกระทําความผิด พ.ศ.
๒๔๙๘ มาตรา ๘ ให จา ยรอยละยี่สิบ หา โจทกฏีกาเถียงดังนี้ ไดตรวจดูแ ลว พระราชบัญ ญัติ
บําเหน็จในการปราบปรามผูกระทําความผิด พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๘ มีวา ใหจายรางวัลรอยละ
ยี่สิบหาของราคากลางหรือคาปรับ กฎหมายมีดังนี้ การจายรางวัลในเรื่องนี้ก็ตองเปนรอยละยี่สิบ
หา หาใชรอยละสิบหาไม ประกาศที่ลงในราชกิจจานุเบกษาวา สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ขอแกเปนร อยละสิบหานั้นมี จริง แตประกาศเชน นี้ไมสามารถจะแกบทกฎหมายที่ ตราไวแลว
ประกาศนี้ ไ ม ทํ า ให ร อ ยละยี่ สิ บ ห า กลั บ กลายเป น ร อ ยละสิ บ ห า สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎรจะมีอํานาจแกไขบทกฎหมายนั้นหามิได เพราะฉะนั้นรางวัลตามมาตรา ๘ จึงตอง
เปนรอยละยี่สิบหา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๑/๒๕๔๑ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๙๐/๒๔๙๘ เนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาและแผนที่ทาย
ไมตรงกัน พระราชกฤษฎีกาสงวนปาคุมครอง ระบุตําบลคลองกระเบือ แตตามแผนที่ทายพระราช
กฤษฎีกากินถึงตําบลปากพนังฝงตะวันตกดวย ตองบังคับตามความในพระราชกฤษฎีกาเทานัน้ จะ
เลยถึงตําบลอื่นตามแผนที่ดวยไมได
๓. บันทึก เรื่องคําผิดในราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
รางกฎหมาย กองที่ ๕) กุมภาพันธ ๒๕๐๘ เรื่องเสร็จที่ ๔๗/๒๕๐๘ สงพรอมหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สร.๐๙๐๓ /๑๕๓๙ ลงวั น ที่ ๒๖ กุมภาพัน ธ ๒๕๐๘ ถึงเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี)
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย กองที่ ๕) ไดพิจารณาแลวเห็น
วา กรณีที่เปนปญหานี้ทุกกรณีเมื่อไดตรวจดูแลวเห็นไดวาเปนการแกคําผิดอยางธรรมดา อันเปน
การแกขอบกพรองในตัวอักษรและในการเรียงพิมพ เพื่อใหคําที่พิมพผิดนั้นไดรับการแกไขให
ถูกตองตรงตามตนฉบับ ซึ่งผูแทนกระทรวงการคลังและผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได
รับรองตอคณะกรรมการกฤษฎีกาวา การประกาศแกคําผิดในราชกิจจานุเบกษานั้นเปนการแกไข
ใหถูกตองตรงตามตนฉบับเทานั้น ดังตัวอยางการแกคําผิดในราชกิจจานุเบกษาเลม ๘๑ ตอนที่
๑๑๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ ซึ่งแกคําผิดในหนา ๓๙ ฉบับพิเศษของราชกิจจานุเบกษา เลม
๘๑ ตอนที่ ๑๑๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ หรือในหนา ๔ ฉบับพิเศษของราชกิจจานุเบกษา
เลม ๘๑ ตอนที่ ๑๑๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตามที่ไดแนบมา จึงเห็นวาการแกคําผิดในราช
กิจจานุเบกษาตามกรณีที่เปนปญหานี้กระทําไดโดยมีผลสมบูรณตามกฎหมาย อนึ่ง การแกคําผิด
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เชนนี้ก็เปนหลักปฏิบัติที่กระทํากันในตางประเทศ เชน ฝรั่งเศส อเมริกาและอังกฤษ ตามเอกสาร
ที่แนบมาพรอมบันทึกนี้
เอกสารประกอบเรื่องคําผิดในราชกิจจานุเบกษา
คําแปล
๕๓. ขอบกพรองที่มีอยูในราชกิจจานุเบกษา อาจแกไขใหถูกตองไดในรูปการแก
คําผิดซึ่งจะตองนําไปประกาศใหทราบ การละเลยจะทําใหมีผลเสียเพิ่มมากขึ้นและการแกคําผิด
จะทับ ทวียิ่งขึ้ น เคยปรากฏว า ไดมีผู นํา วิธีแ ก คํา ผิด ไปใช ใ นการแกไขข อ ความที่ไ ม เ หมาะสม
ภายหลังที่กฎหมายไดผานสภาไปแลว แตทวาไดมีคําพิพากษาของศาลวินิจฉัยไววา การแกคําผิด
จะนํามาใชไดเฉพาะการแกขอบกพรองในตัวอักษร และจะนํามาใชกับการแกไขขอความที่ชอบ
ดวยกฎหมายไมได (จาก Repertoire de Droit Administratif)
คําผิดและการตกหลนศาลไมมีอํานาจที่จะดําเนินการพิจารณาโดยถือวารัฐสภาได
กระทําความผิดพลาดไป เนื่องจากมีขอสันนิษฐานที่หนักแนนวารัฐสภาไมกระทําการผิดพลาด
หากพบวามีคําผิดในกฎหมาย จะตองใหผูบัญญัติกฎหมายเปนผูแก และมิใชหนาที่ของศาลที่จะ
แกคําผิดนั้น เมื่อการสอดแทรกขอความลงในกฎหมายใดเพื่อใหเห็นความมุงหมายอันชัดแจง
ของกฎหมายนั้น โดยเพียงแตขอบกพรองของภาษาและแกถอยคําที่พิมพผิดอยางเห็นไดชัดหรือ
แกชื่อที่ผิดใหถูกตอง เปนสิ่งที่พึงกระทําได แตบทบัญญัติใดที่ไมปรากฏในกฎหมายนั้นจะถือโดย
ปริย ายว า เป น สิ่ งบกพรอ งที่ (ศาล) จะตอ งแกไ ขหาได ไ มถึง แมว า ตามหลัก จะไม อนุ ญ าตให
เพิ่มเติมขอตกหลนในพระราชบัญญัติไดทั้งที่ขอตกหลนนั้นเกิดขึ้นโดยไมเจตนาก็ตาม แตหากวา
คําใดโดยเฉพาะของกฎหมายมีความหมายคลุมเครือหรือนาสงสัยและไมถูกหลักไวยากรณ และ
เจตนาของผูบัญญัติกฎหมายในการแปลความหมายของกฎหมายนั้นทั้งฉบับเปนที่ชัดแจงแลว
เพื่อใหกฎหมายนั้นมีผลบังคับได และเพื่อหลีกเลี่ยงความพิลึกหรือความอยุติธรรมอันเห็นไดชัด
จึงอนุญาตให
๑) ไมรับคําหรือวลีที่มีเกินมา หากคําหรือวลีนั้นไมสามารถมีความหมาย
เปนอยางอื่นไปได
๒) เพิ่มเติมคํา หรือขอความที่ตกหลน
๓) ยายตําแหนงของคํา หรือแทรกคําหรือเปลี่ยนแปลงคําโดยวิธีอื่นใด
๔) อานคําปฏิเสธเปนคํารับ หรือคํารับเปนคําปฏิเสธ
๕) ตีความหมายของคําในทางที่เปนไปได แมวาความหมายนั้นมิใชเปน
ความหมายตามปกติของคํานั้น
๖) ขยายความหมายที่แทจริงของคํา
(Halsbury's ขอ ๒๓๒ หนา ๒๑๙)
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ความถูกตองตรงกับของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น และกฎหมายที่พิมพโฆษณาแมจะ
ถือ ว า การพิ ม พ โ ฆษณากฎหมายโดยที่ ไ มมี บ ทบั ญ ญัติ ใ ห ใ ช ก ฎหมายนั้ น เท า กั บ ไมมี ก ารพิ ม พ
โฆษณาก็ตาม แตก็มีหลักทั่วไปอยูวา ขอผิดพลาดในการพิมพโฆษณาซึ่งไมทําใหเนื้อหาหรือผล
ทางกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไป ไมทําใหการพิมพโฆษณานั้นเสียไปดวย และใหถือวากฎหมายที่
พิมพขึ้นประจําปซึ่งรัฐมนตรีไดรับรองความถูกตองตามระเบียบแลวนั้น เปนหลักฐานเบื้องตนของ
ความถูกตองและความแทจริงของกฎหมายที่พิมพขึ้นนั้น อยางไรก็ตาม กฎหมายซึ่งไดจัดพิมพขึ้น
โดยทางการและการรับรองความถูกตองโดยรัฐมนตรีนั้น ก็หาไดฟงเปนยุติไม เมื่อมีขอแตกตาง
หรือความขัดแยงกันในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับที่ไดพิมพขึ้นกับตนฉบับที่ประธานของผู
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายได ล งนามทั้ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ว า ราชการมลรั ฐ และได ม อบให กั บ
เจาหนาที่ที่ถูกตองแลว ใหถือวากฎหมายตนฉบับเปนฉบับที่มีผลบังคับ อยางไรก็ดี มีหลักที่
รับรองกันวาเมื่อไดมีการยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายที่ทางราชการไดจัดพิมพขึ้นจําหนาย ให
ถือวาเปนการยืนยันวากฎหมายนั้นเปนไป(มีบทบัญญัติ)ตามที่ไดพิมพขึ้นถึงแมจะมีขอแตกตาง
ระหวางกฎหมาย(ที่ไดพิมพขึ้น)นั้นกับตนฉบับก็ตาม (American Jurisprudence ขอ ๑๓๖
หนา ๑๒๒)
การแกคําผิดของกฎหมาย
ตามหลักทั่วไป ศาลไมยอมแกคําผิดในกฎหมาย หลักอันนี้ไดยึดถือเปนหลัก
ปฏิบัติกันมา ทั้ง ๆ ที่ศาลอาจจะเชื่อจากสิ่งแวดลอมภายนอกวา ผูบัญญัติกฎหมายมีเจตนาที่จะ
บัญญัติความอยางหนึ่งซึ่งแตกตางไปจากที่ไดบัญญัติ(ตรา) ไวอยางมากมายปญหามิใชอยูที่วาที่
ประชุมใหญ (ของสภานิติบัญญัติของมลรัฐ) มีเจตนาจะบัญญัติอะไร แตอยูที่วาความหมายของ
สิ่งที่บัญญัติขึ้นนั้นคืออะไรตางหาก อยางไรก็ตาม มีหลายกรณีที่ถือวาเหมาะสมที่ใหแกคําผิดของ
กฎหมายได ในเรื่องนี้มีหลักที่รับรองกันวา มิใหคํานึงถึงการเขียน (การพิมพ) ผิดพลาด และให
แกคําผิดที่เห็นไดอยางชัดแจงได และใหแกขอผิดพลาดเกี่ยวกับการพรรณนา-ลักษณะของ
สิ่งของหรือวัตถุอันเปนความมุงหมายที่แทจริงของกฎหมายนั้นได หากการเขียนผิดนั้นทําใหการ
ตีความหมายของกฎหมายเปนไปอยางไมสมเหตุสมผล ใหใชคําหรือตัวเลขที่เหมาะสมแทนได
หากสามารถหาคํ า หรื อ ตั ว เลขเช น ว า นั้ น มาได จ ากการอ า งอิ ง ถึ ง ข อ ความหรื อ บทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายอื่น หลักอันนี้เปนเพียงการชวยใหการตีความหมายของถอยคําที่เครงครัดในกฎหมาย
สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่เห็นไดชัดแจง หลักอันนี้ใหใชบังคับไดในเมื่อการแกไข
คําผิดเชนนั้นไมทําใหบทบัญญัติสวนหนึ่งสวนใดของกฎหมายนั้นตองยกเลิกไป (American
Jurisprudence ขอ ๒๓๒ หนา ๒๑๙)

