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มุมสะท�อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
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กลไกการโต�แย�งหรอืตรวจสอบบทบัญญตัแิห�งกฎหมาย
ที่มี โทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับท่ีเป�น
ผลร�ายแก�ผู�ฝ�าฝ�นกฎหมาย

๑ สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิไดมมีตเิหน็สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย เมือ่องัคารวนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๖๒ โดยได
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที ่๗๒ ก หนา ๑ เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมผีลใชบงัคบัใชเมือ่พนกาํหนด 
๑๘๐ วนั นบัแตวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปนตนไป จงึมผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัพธุที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เปนตนไป.
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กลไกการโต�แย�งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห�งกฎหมายที่มีโทษอาญา โทษทางปกครอง
หรือสภาพบังคับที่เป�นผลร�ายแก�ผู�ฝ�าฝ�นกฎหมาย

๙๐จุ ล นิิ ติ

๒ “มาตรา ๕ หนวยงานของรฐัพงึจดัใหมกีฎหมายเทาทีจ่าํเปน และยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีห่มดความจาํเปน
หรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือทีเ่ปนอปุสรรคตอการดํารงชีวติหรือการประกอบอาชีพ โดยไมชกัชาเพ่ือไมใหเปนภาระ
แกประชาชน....”.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

มุมสะท�อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

๙๑
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กลไกการโต�แย�งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห�งกฎหมายที่มีโทษอาญา โทษทางปกครอง
หรือสภาพบังคับที่เป�นผลร�ายแก�ผู�ฝ�าฝ�นกฎหมาย

๙๒จุ ล นิิ ติ

๓ รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เปนพิเศษ วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ตึกรัฐสภา, เรื่องดวนที ่๖ รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว, หนา ๙๒ ถึงหนา ๑๔๓.

๔ “รางมาตรา ๖ ในการท่ีศาลยุตธิรรมจะใชบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีมโีทษอาญา โทษทางปกครอง หรอืสภาบังคับ
ที่เปนผลรายแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลและศาลเห็นวา
เปนเหตผุลอนัสมควรวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้ไมสอดคลองกบัมาตรา ๕ วรรคหนึง่ และยงัไมมคํีาวนิจิฉัยของทีป่ระชมุใหญ
ศาลฎกีาในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิัน้ ใหศาลสงความเหน็เชนวานัน้ตอประธานศาลฎกีาเพือ่เสนอตอทีป่ระชมุใหญศาลฎกีา
เพื่อวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวไมสอดคลองกับมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง ศาลจะไมลงโทษหรือจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนด หรือจะกําหนดสภาพบังคับที่เปนผลรายแตกตางจาก
ที่กฎหมายกําหนดไว แลวแตกรณี ก็ได คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดไมสอดคลองกับ
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ใหใชไดกับคดีทั้งปวงที่ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
 ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกการพิจารณาของศาลทหารดวยโดยอนุโลม โดยใหอํานาจของประธานศาลฎีกา
และท่ีประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง เปนอาํนาจของหัวหนาสํานักตลุาการทหารหรือท่ีประชุมใหญตลุาการพระธรรมนูญ
ในศาลทหารสูงสุด แลวแตกรณี

ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจะใชบังคับแกคดีใดไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหน่ึง
ใหศาลปกครองสงความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยงัผูตรวจการแผนดนิเพือ่ดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจตอไป และใหศาล
ดําเนินการพิจารณาและพิพากษาคดีตอไปได

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหเปนไปตามระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกา ระเบียบ
ทีป่ระชมุใหญตลุาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสดุ หรอืระเบียบของท่ีประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี
กฎหมายตามมาตรานี้ ใหหมายรวมถึงประกาศหรือคําสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเชนเดียวกับกฎหมาย”.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

มุมสะท�อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

๙๓
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กลไกการโต�แย�งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห�งกฎหมายที่มีโทษอาญา โทษทางปกครอง
หรือสภาพบังคับที่เป�นผลร�ายแก�ผู�ฝ�าฝ�นกฎหมาย

๙๔จุ ล นิิ ติ

๕“ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐ ผูใดกระทาํการนอกราชอาณาจกัรซึง่เปนความผดิตามมาตราตาง ๆ ทีร่ะบไุว
ในมาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา
  (๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ
  (๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว
  ถาผูตองคาํพพิากษาไดรบัโทษสาํหรบัการกระทาํนัน้ตามคาํพพิากษาของศาลในตางประเทศมาแลว แตยงัไมพนโทษ
ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงโทษ
ท่ีผูน้ันไดรับมาแลว".

๖ “ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑ ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิดท่ีประมวลกฎหมายน้ี
ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร ถาผูน้ันไดรับโทษสําหรับการกระทําน้ันตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลวท้ังหมด
หรือแตบางสวน ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว
  ในกรณีทีผู่กระทําความผิดในราชอาณาจักรหรือกระทําความผิดทีป่ระมวลกฎหมายน้ีถอืวาไดกระทําในราชอาณาจักร
ไดถูกฟองตอศาลในตางประเทศโดยรัฐบาลไทยรองขอ หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา
  (๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ
  (๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูน้ันไดพนโทษแลว".
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

มุมสะท�อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
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