
 
 

สวนท่ี ๑  
บทนิยามและบทท่ัวไป 

   
 

 
๑. นิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยหรือไม (มาตรา ๓) 
   ตอบ “หนวยงานของรัฐ” ในมาตรา ๓ ครอบคลุมหนวยงานของรัฐทุกประเภทและ
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

มาตรา ๓  
“หนวยงานของรฐั” หมายความวา  หนวยงานท่ีเปนของรัฐไมวาจะเปนสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไมวาจะเปนองคกรในฝายบริหาร 
ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ 



 
 

 

 
๑. การจัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีรอบระยะเวลาในการดําเนินการท่ี
ชัดเจนหรือไม (มาตรา ๗) 
   ตอบ การจัดทํารายงานตามมาตรานี้มิไดมีลักษณะเชนเดียวกับการจัดทํารายงาน
ประจําปซ่ึงอาจกําหนดเวลาดําเนินการท่ีชัดเจน  แตการจัดทํารายงานนี้มุงเนนท่ีจะเปนการเสนอแนะ
ปญหา อุปสรรค หรือแนวทางการดําเนินการเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือท่ีคณะรัฐมนตรีจะไดพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรตอไป  

มาตรา ๗  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะเสนอแนะ 
หรือใหความเห็นแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวง การกําหนดแนวทาง หรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได รวมตลอดท้ังใหคําปรึกษา 
แกหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะกําหนดแนวทางเพ่ือใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได 

เม่ือมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดทํารายงานเก่ียวกับ 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 



 
 

 

 
๑. คําวา “ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ” มีความหมายหรือมีกรอบการพิจารณาอยางไร และหาก 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 
รางกฎหมายนั้นแลว และตอมาปรากฏวารางกฎหมายดังกลาวดําเนินการไมครบถวนในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญ จะมีผลกระทบตอการอนุมัติหลักการของคณะรัฐมนตรีหรือไม และจะมีกระบวนการ
ตรวจสอบในเรื่องนี้อยางไร (มาตรา ๘) 
   ตอบ คําวา “ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ” หมายถึง ข้ันตอนหรือการดําเนินการท่ี
พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหตองดําเนินการ เชน การรับฟงความคิดเห็น การวิเคราะหผลกระทบ  
ซ่ึงหนวยงานผูเสนอรางกฎหมายตองดําเนินการในสวนนี้ใหครบถวน  
   สําหรับหนวยงานท่ีจะตรวจสอบวาไดดําเนินการในสวนท่ีเปนสาระสําคัญแลวหรือไม 
จะเปนไปตามแตละข้ันตอน ซ่ึงไดแก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา โดยหากเห็นวาสมควรตอง
ดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน การรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากกฎหมายเพ่ิมเติมก็สามารถดําเนินการใหถูกตองและครบถวนยิ่งข้ึนได  อยางไรก็ดี หากมีกรณี
โตแยงวามิไดมีการดําเนินการในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ แตการดําเนินการดังกลาวนั้นเปนสวนท่ีเปน
รายละเอียด มาตรา ๘ จึงไดบัญญัติรองรับใหกระบวนการในการตรากฎหมายในเรื่องนั้นไมเสียไป 
เพ่ือใหกระบวนการตรากฎหมายของประเทศจะไมตองสะดุดหรือเสียไปเพียงเพราะความไมครบถวน
ของการดําเนินการซ่ึงเปนเรื่องเล็กนอย 
  
๒. กรณีท่ีเจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษหรือผลรายอ่ืนหรือไม อยางไร 
   ตอบ โดยท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนแกหนวยงานของรัฐ 
และเจาหนาท่ีของรัฐในกระบวนการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
เจาหนาท่ีซ่ึงไมปฏิบัติตามกฎหมายยอมอาจมีความรับผิดทางวินัย หรือในกรณีท่ีการไมปฏิบัติตาม 
รายแรงถึงข้ันเขาองคประกอบตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาก็ยอมเกิดความรับผิด 
ตามมาตรานี้ได 
 
 
 
  

มาตรา ๘  การจัดทํารางกฎหมายของหนวยงานของรัฐหากไดดําเนินการตามท่ี
บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญแลว แมจะไมครบถวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก็ไมทําใหการจัดทํารางกฎหมายนั้นเสียไป  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นวา หนวยงานของรัฐดําเนินการในเรื่องใด
โดยไมสอดคลองหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ จะเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในเรื่องนั้น
เพ่ือใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได และเม่ือหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติตามแลว ใหถือวาเปนการ
ดําเนินการโดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้แลว 



 
 

กลไกการการโตแยงหรือตรวจสอบบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีโทษอาญา 
โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับท่ีเปนผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

(มาตรา ๖) 
   

 

มาตรา ๖  ในการท่ีศาลยุติธรรมจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีโทษอาญา  
โทษทางปกครองหรือสภาพบังคับท่ีเปนผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบังคับแกคดีใด  
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลและศาลเห็นวาเปนเหตุผลอันสมควรวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนั้นไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมิใชกรณีท่ีบทบัญญัตินั้นขัดหรือแยง 
ตอรัฐธรรมนูญอันเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา
ในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัตินั้น  ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตอประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอตอ 
ท่ีประชุมใหญศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย  ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอ 
การพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ
ศาลฎีกาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ศาลจะไมลงโทษ
หรือจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนด หรือจะกําหนดสภาพบังคับท่ีเปนผลรายแตกตางจาก 
ท่ีกฎหมายกําหนดไว แลวแตกรณีก็ได  คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาบทบัญญัติ  
แหงกฎหมายใดไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ใหใชไดกับคดีท้ังปวงท่ีศาลยุติธรรมมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดี และในการนี้ใหผูรักษาการตามกฎหมายดังกลาวดําเนนิการเพ่ือใหมีการแกไข
กฎหมายนั้นใหสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง โดยเร็วตอไป 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกกรณีท่ีศาลปกครองเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ท่ีมีโทษปรับทางปกครองท่ีใชบังคับแกคดีใดนั้นไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ดวยโดยอนุโลม 
โดยใหอํานาจของประธานศาลฎีกาและท่ีประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เปนอํานาจของ
ประธานศาลปกครองสูงสุดหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกการพิจารณาของศาลทหารดวยโดยอนุโลม  
โดยใหอํานาจของประธานศาลฎีกาและท่ีประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เปนอํานาจของ
หัวหนาสํานักตุลาการทหารหรือท่ีประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แลวแตกรณี 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีประชุมใหญศาลฎีกา ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือระเบียบท่ีประชุมใหญ
ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แลวแตกรณี 

กฎหมายตามมาตรานี ้ใหหมายความรวมถึงประกาศหรือคําสั่งบรรดาท่ีมีผลบังคับ
เชนเดียวกับกฎหมาย 

 
 
 
 
 



 
 

๑. การกําหนดใหศาลยุติธรรมสามารถตรวจสอบบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีโทษอาญาท่ีจะบังคับ
แกคดี ใหศาลมีดุลพินิจ ท่ีจะไมลงโทษหรือจะลงโทษนอยกวา ท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ ได   
การดําเนินการในลักษณะนี้มีลักษณะคลายกับการตรวจสอบบทบัญญัติความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม นั้น ตามมาตรา ๒๑๒ ประกอบกับมาตรา ๑๙๔ 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖) 
    ตอบ  หลักการในเรื่องนี้มิไดมีผลเปนการใหอํานาจศาลยุติธรรมเปนผูใชอํานาจ 
ในการวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย แตเปนการใหอํานาจแกศาลในการใชดุลพินิจ
เพ่ือกําหนดโทษกรณีท่ีกฎหมายซ่ึงกําหนดโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือโทษอยางอ่ืน ท่ีจะใช
บังคับแกคดีนั้นมีลักษณะเปนกฎหมายซ่ึงหมดความจําเปน ไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปน
อุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนโดยไมสมควร เพ่ือเปนการบรรเทา
และเยียวยาผลรายท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชนในระหวางท่ียังมิไดมีการยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย
ดังกลาว 
 
๒. ภายหลังจากท่ีศาลมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติใดไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  
แลว สมควรกําหนดกระบวนการใหศาลแจงไปยังฝายนิติบัญญัติเพ่ือทราบหรือเพ่ือดําเนินการอ่ืน
ตอไป เชน ดําเนินการยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตินั้นหรือไม (มาตรา ๖) 
    ตอบ  การดําเนินการในสวนนี้สามารถใชวิธีการในการบริหารราชการดําเนินการ
ตอไปได โดยการประสานเพ่ือสงขอมูลเก่ียวกับคําวินิจฉัยของศาลตามมาตรานี้ อาจประสานไปยัง
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบบังคับใชกฎหมาย ผูตรวจการแผนดิน หรือรัฐสภา เพ่ือดําเนินการในสวน
ท่ีเก่ียวของตอไปก็ได 
 
๓. เหตุใดจึงไมกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนแกท่ีประชุมใหญศาลฎีกา ท่ีประชุมใหญตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด หรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจะออกระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการตามมาตรานี้ (มาตรา ๖) 
   ตอบ  หลักการในเรื่องนี้เปนเรื่องใหมและการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามในเรื่องนี้
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมและวางระเบียบในสวนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการดําเนินการของท่ีประชุม
ใหญศาลฎีกา ท่ีประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด หรือท่ีประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด อาจมีรายละเอียดและระยะเวลาในการดําเนินการดังกลาวแตกตางกัน การท่ีมิได
กําหนดระยะเวลาท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จจึงนาจะเหมาะสมและสอดคลองกับขอเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติแลว 
 
๔. โดยท่ีมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ มิไดบัญญัติใหเห็นเปนแนวทางในลักษณะท่ีจะใหอํานาจ 
ในท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือองคกรอ่ืนใดเปนผูตัดสินวากฎหมายใดมีความจําเปนหรือไมจําเปน  
ประกอบกับในรางกฎหมายนี้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพ่ือยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมทันสมัยอยูแลว การมอบอํานาจใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกา
ตรวจสอบนั้นเหมาะสมหรือไม (มาตรา ๖) 
   ตอบ  หลักการในเรื่องนี้เหมาะสมแลว เนื่องจากเปนการใหอํานาจแกศาลในการใช
ดุลพินิจเพ่ือกําหนดโทษกรณีท่ีกฎหมายซ่ึงกําหนดโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับท่ีเปน



 
 

ผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ท่ีจะใชบังคับแกคดีนั้นมีลักษณะเปนกฎหมายซ่ึงหมดความ
จําเปน ไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของ
ประชาชนโดยไมสมควร เพ่ือเปนการบรรเทาและเยียวยาผลรายท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชนในระหวางท่ี
ยังมิไดมีการยกเลิกหรือแกไขกฎหมายดังกลาว หรือรอผลจากการดําเนินการจากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 
๕. มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดกลไกเกี่ยวกับการโตแยงหรือตรวจสอบบทบัญญัติท่ีมีโทษอาญา
นั้น อาจมีประเด็นเกี่ยวกับความสอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจ  ท้ังนี้ อาจกําหนดกลไก 
ในการถวงดุลอํานาจในลักษณะท่ีใหฝายนิติบัญญัติเปนผูพิจารณาทบทวนกฎหมายนั้นหรืออาจใช
กลไกการโตแยงหรือตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ เชน ศาลรัฐธรรมนูญหรือผูตรวจการแผนดิน 
เนื่องจากหลักการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง เปนหลักการเดียวกับท่ีกําหนดในมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖) 
   ตอบ  เห็นวา หลักการตามมาตรานี้มิใชการตรวจความชอบดวยกฎหมายของ
รัฐธรรมนูญซ่ึงจะเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ หากแตเปนการกําหนดหลักการเพ่ือใหศาลสามารถ
ใชดุลพินิจในการกําหนดโทษกรณีมีบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจะใชบังคับกับคดีนั้นไมสอดคลองกับ
หลักการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง จึงไมเปนการขัดหรือแยงกับหลักการแบงแยกอํานาจตามท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดไว 
 
 
 

  



 
 

กลไกการเรงรัดใหหนวยงานของรัฐตองออกกฎหรือดําเนินการอ่ืนใด 
(มาตรา ๒๒) 

   
 

มาตรา ๒๒  การจัดทํารางกฎหมายใดท่ีจะกําหนดใหมีโทษอาญา โทษทางปกครอง 
หรือสภาพบังคับท่ีเปนผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหการ 
ขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรอืเง่ือนไข 
ท่ีจะกําหนดไวในกฎซ่ึงจะออกในภายหลัง  ในรางกฎหมายนั้นตองมีบทบัญญัติท่ีหามมิใหใชบทบัญญัติ
ดังกลาวในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคลจนกวาเจาหนาท่ีของรัฐพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลว 

กฎหมายท่ีมิใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหตองมีการออกกฎ
หรือกําหนดใหรัฐตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได  หากมิไดมีการออกกฎดังกลาวหรือยังมิไดดําเนินการนั้น
ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ และบทบัญญัติในเรื่องนั้นกอภาระ
หรือเปนผลรายตอประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาวเปนอันสิ้นผลบังคับ แตในกรณีท่ีบทบัญญัติ 
ในเรื่องนั้นใหสิทธิประโยชนแกประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับไดโดยไมตองมีกฎ 
หรือดําเนินการดังกลาว  ท้ังนี้ ระยะเวลาสองปดังกลาวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ได
แตไมเกินหนึ่งป และตองมีมติกอนท่ีจะครบกําหนดเวลาสองปดังกลาว 

ในกรณีท่ีศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายตามวรรคสอง
บังคับแกคดีใด  ถาศาลเหน็เองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลและศาลเหน็วาเปนเหตผุลอันสมควร 
ใหศาลสงความเหน็ตอประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครอง
สูงสุดเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสงูสุด แลวแตกรณี เพ่ือวินิจฉัย  ในระหวางนั้น
ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัย 
ของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี 

เม่ือท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ไดมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใดเขาลักษณะท่ีจะเปนอันสิ้นผลบังคับตามวรรคสอง 
ใหประกาศคําวินิจฉัยดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับตามวรรคสี่ ไมกระทบ 
ตอคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซ่ึงเคยถูกศาลพิพากษาวากระทํา
ความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีสิ้นผลบังคับดังกลาว เปนผูไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทํา
ความผิดดังกลาว หรือถาผูนั้นยงัรับโทษอยูก็ใหการลงโทษนัน้สิน้สุดลง แตท้ังนี้ไมกอใหเกิดสิทธิ 
ท่ีจะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ 

ในกรณีท่ีศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลและศาลเห็นวา 
เปนเหตผุลอันสมควรวาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง  
ใหศาลดําเนินการตามวรรคสาม และเม่ือท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดวินจิฉัยวาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้มีลักษณะ 



 
 

ตามวรรคสอง ศาลจะไมใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ก็ได  
และใหศาลแจงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือประธานรัฐสภา 
แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจในสวนท่ีเก่ียวกับการจงใจปฏิบัติหนาท่ี 
ขัดตอกฎหมายตอไป 

ความในวรรคสาม วรรคสี ่วรรคหา และวรรคหก ใหใชบังคับแกคดีท่ีอยูในอํานาจ 
ศาลทหารดวยโดยอนุโลม โดยใหหัวหนาสํานักตุลาการทหารเสนอเรื่องตอประธานศาลฎีกา  
เพ่ือดําเนินการตอไป 

ในกรณีท่ีกฎหมายใดบัญญัติใหมีผลใชบังคับภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาโดยมีระยะเวลาตามท่ีกําหนด ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใช
กฎหมายนัน้จัดทํารางกฎท้ังปวงใหแลวเสร็จโดยเรว็ และในกรณีท่ีตองเสนอกฎตอคณะรัฐมนตรี  
อาจเสนอคณะรัฐมนตรีกอนวันท่ีกฎหมายนั้นจะมีผลใชบังคับได ในกรณีเชนนั้นใหคณะรัฐมนตรี  
มีอํานาจอนุมัติหลักการไดแมวากฎหมายนั้นยังไมมีผลใชบังคับก็ตาม 

การดําเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ วรรคหก และวรรคเจ็ด ใหเปนไป 
ตามระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกา ระเบยีบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  

หรือระเบียบท่ีประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสงูสุด แลวแตกรณี 

 
๑. เหตุจึงไมเลือกใชมาตรการอ่ืน เชน การกําหนดใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบพนจากตําแหนงท่ี 
ดํารงอยู แทนการกําหนดใหกฎหมายส้ินผลไปเม่ือมิไดมีการออกกฎหรือดําเนินการอยางหนึ่ง 
อยางใดเพ่ือใหประชาชนสามารถปฏิบัติการตามกฎหมาย  
   ตอบ  ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบมิไดดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
และมีผลใหกฎหมายสิ้นผลไปตามรมาตรา ๒๒ ยอมจะตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย เชน  
ความรับผิดทางวินัยอยูแลว หากไมมีเหตุผลท่ีเพียงพอท่ีไมสามารถดําเนินการดังกลาวได   
จึงไมจําเปนตองระบุมาตรการไวเปนการเฉพาะ สําหรับหลักการตามมาตรา ๒๒ นั้น มีความมุงหมาย
ท่ีจะเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกรณีท่ีรัฐมิไดดําเนินการในการออกกฎหรือ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได 
 
๒. เหตุใดจึงไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐขอขยายระยะเวลาการออกกฎออกไปได  
   ตอบ  โดยหลักการแลวหนวยงานของรัฐท่ีเสนอรางกฎหมายตองเตรียมความพรอม
ในการออกกฎหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได
ไปพรอมกับกระบวนการตรากฎหมาย  การกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง จึงเหมาะสม
และยืดหยุนพอท่ีหนวยงานของรัฐจะดําเนินการดังกลาวไดทัน  ประกอบกับตามมาตรา ๒๒ วรรคแปด 
ไดเพ่ิมหลักการใหหนวยงานของรัฐสามารถเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการของ
รางกฎท่ีตองออกในวันกอนวันท่ีกฎหมายนั้นจะมีผลใชบังคับ หนวยงานของรัฐจึงมีระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน
สําหรับการดําเนินการในเรื่องนี้แลว 
 
 
 



 
 

๓. การส้ินผลของกฎหมายจะส้ินผลบังคับบางสวนหรือท้ังฉบับ และกระบวนการหรือวิธีการท่ีจะทํา
ใหทราบไดวากฎหมายนั้นส้ินผลบังคับ  
   ตอบ  บทบัญญัติในมาตรา ๒๒ ไดกําหนดใหมีกลไกในการพิจารณาวินิจฉัย 
การสิ้นผลบังคับของบทบัญญัติแหงกฎหมาย และใหมีการประกาศคําวินิจฉัยในสวนท่ีเก่ียวกับ 
การสิ้นผลบังคับของกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหประชาชนทราบถึงการสิ้นผลบังคับของ
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
๔. กรณีท่ีมีการวินิจฉัยการส้ินผลของบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยมิไดเปนคดีท่ีจะดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา ถาผูมีอํานาจบังคับใชกฎหมายวินิจฉัย 
การส้ินผลดังกลาวแลวก็เปนอันใชไดใชหรือไม  
   ตอบ  เปนอํานาจของผูบังคับใชกฎหมายท่ีจะพิจารณาวินิจฉัย 
 
๖. ในกรณีท่ีบทเฉพาะกาลรองรับกฎหมายลําดับรองท่ีกําหนดใหใชกฎเดิมไปพลางกอน เชน 
มาตรา ๑๖๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให บรรดาประกาศหรือ
คําส่ังท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหยังคง
ใชไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ  
และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  บทบัญญัติลักษณะนี้จะอยูภายใตบังคับ
ระยะเวลาสองปตามมาตรา ๒๒ ดวยหรือไม  
   ตอบ  กรณีเชนนี้อยูภายใตบังคับของหลักการตามมาตรา ๒๒ 
 
๗. มาตรา ๒๒ มีผลบังคับใชกับพระราชกําหนดดวยหรือไม เชน กรณีท่ีพระราชกําหนดสินทรัพย
ดิจิทัลฯ ยังไมไดออกกฎลําดับรองภายใน ๒ ป จะทําใหมาตราท่ีใหอํานาจในการออกกฎดังกลาว
ส้ินผลหรือไม และระหวางท่ียังไมมีการออกกฎจะบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิดไดหรือไม  
   ตอบ  การสิ้นผลบังคับของบทบัญญัติแหงกฎหมายกรณีท่ีมิไดออกกฎจะไมใชบังคับ
กับกรณีพระราชกําหนด เนื่องจากบทนิยามมาตรา ๓ คําวา “กฎหมาย” หมายความวา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย เทานั้น ซ่ึงมิไดหมายความรวมถึงพระราช
กําหนดแตอยางใด 
 
๘. หากกฎหมายเฉพาะกําหนดระยะเวลาเรงรัดในการออกกฎส้ันกวาท่ีพระราชบัญญัติฯ กําหนด 
เชน ใหออกกฎหมายลําดับรองภายใน ๑๘๐ วัน หนวยงานของรัฐจะเลือกใหระยะเวลาเรงรัด ๒ ป 
ตามมาตรา ๒๒ ไดหรือไม 
   ตอบ  ในทางปฏิบัติหนวยงานตองปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ แตหากหนวยงานมิได
ออกกฎภายในระยะเวลาเรงรัดท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนด และระยะเวลาไดลวงเลยมาถึงกําหนด ๒ ป
ตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนด กรณีเชนนี้จะอยูภายใตบังคับของมาตรา ๒๒ 

 

     

 


