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กลไกการเรงรัดในการออกกฎหรือดําเนินการอื่นใด
เพื่อใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได
โดยเร็ว

ความนํา
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวากฎหมายเปนกลไกสําคัญที่สุดในการบริหาร
ราชการแผนดิน เนื่องจากการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมท้ังการดําเนินการตาง ๆ
ของหนวยงานของรัฐนั้นตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และหากหนวยงานของรัฐกระทําการใด
โดยกฎหมายไมไดใหอํานาจไวจะถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งอาจถูกยกเลิก
หรือเพิกถอนและตองไดรับการเยียวยาความเสียหาย สวนกฎหมายอันเปนที่มาของอํานาจรัฐนั้น 
แมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหพระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา จึงดูเสมือนวา
รฐัสภาเปนองคกรเดยีวทีม่อีาํนาจในการตรากฎหมายขึน้ใชบงัคบั แตโดยทีก่ารบรหิารราชการแผนดนินัน้
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหพระมหากษัตริยเปนผู ใชอํานาจดังกลาวผานทางฝายบริหาร ฝายบริหาร
จงึเปนผูบงัคบัใชกฎหมายท่ีฝายนติบิญัญติัตราข้ึนและอยูในฐานะท่ีทราบวิธกีารท่ีจะทําใหการบังคบัการ
ตามกฎหมายมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดวยเหตุดังกลาวรัฐสภาจึงทําหนาที่ตรากฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติที่กําหนดหลักการอันเปนสาระสําคัญของกฎหมายวาจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนในเร่ืองใด และหนวยงานใดเปนผูบงัคบัการตามกฎหมาย รวมทัง้มหีลกัเกณฑและกลไก
ในการบงัคบัใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร สวนรายละเอียดเกีย่วกบัวธิดีาํเนนิการตาง ๆ ตามกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ ฝายนิติบัญญัติจะมอบอํานาจใหฝายบริหารเปนผูกําหนดในรูปของพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอบังคบั และประกาศ หรือที่เรียกโดยรวมวา “กฎหมายลําดับรอง”๑

 อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติที่ผานมานั้น พบวาแมกฎหมายแมบทบางฉบับไดผานกระบวนการ
ตรากฎหมายและมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว แตหนวยงานของรัฐผูบังคับใชกฎหมายกลับละเลย
หรือเพิกเฉยไมรีบดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง หรือกฎ๒ เชนวาน้ัน จนเปนเหตุใหประชาชน
ไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได กระทั่งเปนท่ีมาของกลไก
ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเปนนวัตกรรมทางกฎหมายใหมของไทย 
  ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรผลงานในดานนิติบัญญัติและเพื่อประโยชนในการศึกษาของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ คอลัมน “มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงขอเสนอบทความ 

   ๑ปกรณ  นิลประพันธ, ปฏิรูปกฎหมายลําดับรอง : การปฏิรูปที่จับตองไดจริง, http://lawdrafter.blogspot.com
/2015/01/blog-post.html, หนา ๑.
   ๒มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมายฯ 
ไดกําหนดบทนิยามคําวา “กฎ” หมายความวา กฎตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บรรดาที่มีผลใหเกิดภาระแก
ประชาชน หรือการไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองไดรับโทษหรือเสียสิทธิ หรือกระทบตอสถานะของบุคคล.  
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กลไกการเรงรัดในการออกกฎหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหประชาชน
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดโดยเร็ว

๑๑๐

เรื่อง “กลไกการเรงรัดในการออกกฎหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหประชาชนสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายไดโดยเร็ว” ทั้งนี้ เพ่ือใหทานผูอานไดทราบถึงความสําคัญของกลไกตามมาตรา ๒๒ 
แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายฯ วามีหลักการและมีที่มาหรือมีความมุงหมาย
อยางไร ดังนี้

พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา 

“มาตรา ๒๒ การจัดทํารางกฎหมายใดที่จะกําหนดใหมีโทษอาญา 
โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เปนผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติ
ที่กําหนดใหการขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายน้ันตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ หรือเง่ือนไข ที่จะกําหนดไวในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในรางกฎหมายน้ันตองมีบทบัญญัติ
ที่หามมิใหใชบทบัญญัติดังกลาวในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคลจนกวาเจาหนาที่ของรัฐพรอมที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลว
 กฎหมายท่ีมใิชพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญทีก่าํหนดใหตองมีการออกกฎ หรอืกาํหนด
ใหรัฐตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ไดรบัสทิธปิระโยชนจากกฎหมายน้ันได หากมิไดมกีารออกกฎดังกลาวหรือยงัมไิดดาํเนินการน้ันภายใน
ระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ และบทบัญญัติในเรื่องนั้นกอภาระหรือ
เปนผลรายตอประชาชน ใหบทบัญญตัดิงักลาวเปนอนัสิน้ผลบังคบั แตในกรณีทีบ่ทบัญญติัในเร่ืองน้ัน
ให สิทธิประโยชน แก ประชาชน ให บทบัญญัติดังกล าวมีผลบังคับได โดยไม ต องมีกฎหรือ
ดําเนินการดังกลาว  ทั้งนี้ ระยะเวลาสองปดังกลาวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ได
แตไมเกินหนึ่งป และตองมีมติกอนที่จะครบกําหนดเวลาสองปดังกลาว
 ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายตามวรรคสองบังคับ
แกคดีใด ถาศาลเหน็เองหรอืคูความโตแยงพรอมดวยเหตผุลและศาลเหน็วาเปนเหตผุลอนัสมควร ใหศาล
สงความเห็นตอประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครองสูงสุด
เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี เพื่อวินิจฉัย ในระหวางน้ัน
ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ
ที่ประชมุใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี
 เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ไดมีคําวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายในเร่ืองใดเขาลักษณะท่ีจะเปนอันสิ้นผลบังคับตามวรรคสอง ใหประกาศ
คําวินิจฉัยดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
 คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับตามวรรคสี่ ไมกระทบตอ
คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาวากระทํา
ความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่สิ้นผลบังคับดังกลาว เปนผู ไมเคยตองคําพิพากษาวา
ไดกระทําความผิดดังกลาว หรือถาผู  น้ันยังรับโทษอยู ก็ใหการลงโทษน้ันสิ้นสุดลง แตทั้งนี้
ไมกอใหเกิดสิทธิที่จะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ
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๑๑๑

 ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใด ถาศาลเห็นเองหรือคู ความโตแยงพรอมดวยเหตุผลและศาลเห็นวาเปนเหตุผล
อันสมควรวาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง 
ใหศาลดําเนินการตามวรรคสาม และเม่ือที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันมีลักษณะ
ตามวรรคสอง ศาลจะไมใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันก็ได และ
ใหศาลแจงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณ ี
เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับการจงใจปฏิบัติหนาที่ขัดตอกฎหมายตอไป
 ความในวรรคสาม วรรคส่ี วรรคหา และวรรคหก ใหใชบังคับแกคดีที่อยูในอํานาจศาลทหาร
ดวยโดยอนโุลม โดยใหหวัหนาสาํนักตลุาการทหารเสนอเรือ่งตอประธานศาลฎกีา เพือ่ดาํเนินการตอไป
 ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติใหมีผลใชบังคับภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยมรีะยะเวลาตามทีก่าํหนด ใหเปนหนาทีข่องหนวยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบการบงัคบัใชกฎหมายนัน้
จัดทํารางกฎทั้งปวงใหแลวเสร็จโดยเร็ว และในกรณีที่ตองเสนอกฎตอคณะรัฐมนตรี อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีกอนวันที่กฎหมายน้ันจะมีผลใชบังคับได ในกรณีเชนน้ันใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติ
หลักการไดแมวากฎหมายนั้นยังไมมีผลใชบังคับก็ตาม
 การดาํเนนิการตามวรรคสาม วรรคสี ่วรรคหก และวรรคเจ็ด ใหเปนไปตามระเบียบทีป่ระชุมใหญ

ศาลฎีกา ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรอืระเบียบ

ที่ประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แลวแตกรณี”

 จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาตามมาตรา ๒๒ นั้น ไดกําหนด

มาตรการหรือกลไกของกฎหมาย แยกออกเปน ๔ กรณี ดังนี้
 ๑. การหามมิใหใชกฎหมายในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคล (มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง)
 กรณีนี้เปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตั้งแตในชั้นการจัดทํารางกฎหมาย
กลาวคือ ในการจัดทํารางกฎหมาย หากมีการกําหนดโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับ
ที่เปนผลรายอื่นแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่กําหนดใหการขออนุญาตหรืออนุญาต
หรือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่จะกําหนดไว
ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ใหรางกฎหมายน้ัน ตองมีบทบัญญัติที่หามมิใหใชบทบัญญัติดังกลาว
ในทางที่เปนผลรายแกบุคคล จนกวาเจาหนาท่ีของรัฐพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกวา
จะมีการออกกฎดังกลาวแลว
 ขอสังเกต

ตวัอยางของลักษณะของรางกฎหมายทีต่องมีการดําเนินการตามมาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง เชน 
รางกฎหมายควบคมุผูประกอบวชิาชพีทีก่าํหนดคณุสมบตัปิระการหนึง่ของผูจะประกอบวชิาชพีนีว้าจะ
ตองจบการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด และกําหนดขอยกเวนกรณีทีไ่มจบการศึกษาดังกลาววาจะตอง
ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายลําดับรอง ซึ่งจะเห็นไดว า
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กลไกการเรงรัดในการออกกฎหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหประชาชน
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดโดยเร็ว

๑๑๒

ในระหวางทีห่นวยงานของรฐัซึง่เปนผูรบัผดิชอบในการบงัคบัใชกฎหมายยงัไมดาํเนนิการออกกฎหมาย
ลําดับรองก็จะสงผลกระทบกับสิทธิของบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพดังกลาว ฉะน้ัน รางกฎหมาย
ลกัษณะเชนนีก้จ็ะตองมีบทบัญญตัทิีห่ามไมใหใชบทบัญญตัดิงักลาวในทางท่ีเปนผลรายแกบคุคลจนกวา
เจาหนาที่ของรัฐพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลวดวย๓           

 ๒. การสิ้นผลบังคับของกฎหมายท่ีไมใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๒ 
วรรคสอง ถึงวรรคหา)

(๑) เง่ือนไขของการเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเขาลักษณะเปนอันส้ินผลบังคับ (มาตรา ๒๒ 
วรรคสอง)
 โดยท่ีมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายฯ ไดกําหนดบทนิยามคําวา “กฎหมาย” หมายถึง พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญ พระราชบัญญตั ิและประมวลกฎหมาย ดงันัน้ “กฎหมายทีไ่มใชพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนญู” จงึหมายถงึ พระราชบัญญตั ิและประมวลกฎหมาย โดยบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัใิด
หรือประมวลกฎหมายใดที่มีลกัษณะการเปนอันสิ้นผลบังคับทั้ง ๓ ประการดังตอไปนี้แลว ใหถือวา
บทบัญญตัดิงักลาว “เปนอนัสิน้ผลบังคบั” เวนแตในกรณทีีบ่ทบญัญตัใินเรือ่งนัน้ใหสทิธปิระโยชนแก
ประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับไดโดยไมตองมีกฎหรือดําเนินการดังกลาว

ประการแรก มกีฎหมายท่ีมใิชพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญทีก่าํหนดใหออก “กฎ” 
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายน้ันได หรือ
กําหนดใหรัฐตอง “ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด” เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได ซึ่ง “กฎ” ที่จะอยูภายใตบังคับมาตรา ๒๒ นี้ หมายถงึ 
กฎตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง๔ บรรดาเฉพาะที่มีผลใหเกิดภาระแกประชาชน 
หรือการไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองไดรับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบตอสถานะของบุคคล และเปน
กฎที่จําเปนตองออกเพ่ือใหประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิประโยชนจาก
กฎหมายนั้นได สําหรับ “การดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด” ที่จะอยูภายใตบังคับมาตรา ๒๒ นี้ 
หมายถึง การดําเนินการที่หนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการเพื่อใหประชาชนจะสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได 

ประการที่สอง มิไดมีการออก “กฎ” หรือยังมิได “ดําเนินการ” ตามที่กฎหมายกําหนด 
กลาวคือภายในระยะเวลา ๒ ปนับแตวันที่กฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ แตในวาระเริ่มแรก ระยะเวลา 

๓สรุปความจาก รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที ่ ๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒, หนา ๑/๑ ถึงหนา  ๑/๕.  

๔มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดบทนิยามคําวา“กฎ”
หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรืบทบัญญัติอื ่น
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุ งหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ.  
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

๑๑๓

๒ ป ดังกลาว สําหรับกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ๕ ใหนับแต
เมื่อพนกําหนด ๒ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ คือ นับตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ นอกจากนี้กฎหมายยังใหอํานาจคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายระยะเวลาขางตนออกไปอีกก็ได 
แตไมเกิน ๑ ป และตองมีมติกอนที่จะครบระยะเวลา ๒ ดังกลาว

 ประการที่สาม บทบัญญัติในเรื่องนั้นกอภาระหรือเปนผลรายตอประชาชน
 (๒) การยกเหตแุหงการสิน้ผลบงัคับของกฎหมายในศาลยติุธรรมหรอืศาลปกครอง (มาตรา ๒๒
วรรคสาม ถึงวรรคหา)

  ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณา
  เมื่อมีกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เขาลักษณะ
ที่จะเปนอันสิ้นผลบังคับมาบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผล และ
ศาลเห็นวาเปนเหตุผลอันสมควร ใหศาลสงความเห็นตอประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญ
ศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
แลวแตกรณี เพื่อวินิจฉัย ซึ่งในระหวางนั้น ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได แตใหรอการ
พิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด 
   ผลทางกฎหมาย
   ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ไดมีคาํวินจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายในเรือ่งใดเขาลกัษณะทีจ่ะเปนอนัสิน้ผลบงัคบั ตามมาตรา ๒๒ 
วรรคสอง ใหประกาศคาํวนิจิฉยัดงักลาวในราชกจิจานเุบกษา เพือ่ใหประชาชนทราบถงึการสิน้ผลบงัคบั
ของบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเร่ืองใดส้ินผลบังคับ 
ไมกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว เวนแตในคดีอาญา ใหถือวาผูซึ่งเคยถูกศาล
พิพากษาวากระทําความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีสิ้นผลบังคับดังกลาวเปนผู ไมเคย
ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดดังกลาว หรือถาผูนั้นยังรับโทษอยูก็ใหการลงโทษสิ้นสุดลง 
แตทั้งนี้ไมกอใหเกิดสิทธิที่จะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ 

ขอสังเกต
 โดยที่หลักการสําคัญของรางมาตรา ๒๒ วรรคสอง ที่กําหนดกรอบเวลาในการออกกฎหมาย
ลําดับรองน้ัน มุงเนนถึงการออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
เพือ่ใหประชาชนไดรบัสทิธปิระโยชนจากกฎหมายนัน้ได แตไมไดหมายความรวมถงึกฎหมายลาํดบัรอง
บางประเภทที่จะออกมาใชบังคับตอเมื่อมีสถานการณหรือเหตุการณนั้น เชน พระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๕ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ทีก่าํหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมอีาํนาจ

๕บทเฉพาะกาล มาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ บัญญัติวา ในวาระเริ ่มแรก 
    (๑) ระยะเวลาสองปตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง สําหรับกฎหมายที ่ใชบังคับอยู ในวันกอนวันที ่พระราชบัญญัตินี ้
มีผลใชบังคับ ใหนับแตเมื ่อพนกําหนด ๒ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี ้มีผลใชบังคับ. 
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๑๑๔

ออกกฎหมายลาํดบัรองเพือ่กาํหนดหลกัเกณฑในการใหความชวยเหลอืและแกไขปญหาสถาบนัการเงนิ
ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในขณะน้ัน หรือ
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระบบการ
ชาํระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีก่าํหนดใหอาํนาจธนาคารแหงประเทศไทยออกกฎหมายลาํดบัรองเพือ่กาํหนด
หลักเกณฑในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจภายใตการกํากับใหเกิดความคลองตัวและเหมาะสม
กบัเหตกุารณในแตละขณะ ซึง่กรณทีาํนองเดยีวกบัตวัอยางดงักลาวนีไ้มสามารถกาํหนดเปนหลกัเกณฑ
ไวลวงหนาไดแตอยางใด ดงันัน้ การออกกฎหมายลาํดบัรองในลกัษณะทาํนองเดยีวกับกฎหมายขางตนนัน้
จึงไมอยูภายใตหลักเกณฑของรางมาตรา ๒๒ ดังกลาว๖

 ๓. การใหอํานาจศาลที่จะไมใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเขาลักษณะจะเปนอันสิ้นผลบังคับ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (มาตรา ๒๒ วรรคหก)

ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณา
 กําหนดใหกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผล และศาลเห็นวาเปนเหตุผล
อันสมควรวาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะที่จะเปนอัน
สิ้นผลบังคับ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ใหศาลสงความเห็นตอประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอตอ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสดุ แลวแตกรณ ีเพือ่วนิจิฉยั ซึง่ในระหวางนัน้ ใหศาลดาํเนนิกระบวนพิจารณาตอไปได
แต ให รอการพิพากษาคดีไว ชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือ
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 ผลทางกฎหมาย 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา
บทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูน้ันมลีกัษณะทีจ่ะเปนอันสิน้ผลบงัคบั ตามมาตรา ๒๒
วรรคสอง ศาลจะไมใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็ได และ
ใหศาลแจงคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตหิรอืประธานรฐัสภา แลวแตกรณี
เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับการจงใจปฏิบัติหนาที่ขัดตอกฎหมายตอไป

ขอสังเกต
 การบัญญัติแยกกรณีไมมีการออกกฎสําหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกําหนด
ผลทางกฎหมายท่ีมีความแตกตางจากกรณีกฎหมายท่ีไมใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง เนื่องจากรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... หากไดรับความเห็นชอบเปนกฎหมายจากรัฐสภา
กจ็ะมลีาํดบัศกัดิใ์นระดบัพระราชบญัญตั ิฉะนัน้ ถาจะรางบญัญตัขิองกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัิ
ใหมีผลเปนการแกไขหรือทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสิ้นผลบังคับอาจจะขัดหรือแยง

 ๖ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... . 
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

๑๑๕

กับรัฐธรรมนูญ จึงไดออกแบบกลไกของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไวโดยเฉพาะใน
รางมาตรา ๒๒ วรรคหก โดยใหศาลแจงไปยงัประธานรัฐสภาเพ่ือดาํเนินการตามหนาทีแ่ละอํานาจตอไป

สาํหรบักรณคีวามทีก่าํหนดวา “ใหศาลแจงคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ
เพื่อดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจในสวนท่ีเกี่ยวกับการจงใจปฏิบัติหนาท่ีขัดตอกฎหมายตอไป”
เปนกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองสงเร่ืองไปยังศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เมื่อเขาองคประกอบฐานความผิดจงใจปฏิบัติหนาที่หรือ
ใชอํานาจขัดตอกฎหมาย ตามมาตรา ๒๓๔ ของรัฐธรรมนญู๗

๔. การเรงรัดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารางกฎใหแลวเสร็จโดยเร็ว (มาตรา ๒๒ วรรคแปด)
 โดยกําหนดใหในกรณีกฎหมายใดมีบทบัญญัติใหมีผลใชบังคับภายหลังจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีระยะเวลาตามที่กําหนด เชน กรณีมีบทบัญญัติใหกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ
เมือ่พนกาํหนด ๙๐ วนันบัแตวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป กรณดีงักลาวใหเปนหนาทีข่อง
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายน้ันจัดทํารางกฎท้ังปวงใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ
ในกรณีทีต่องเสนอกฎตอคณะรัฐมนตรี อาจเสนอคณะรัฐมนตรีกอนวันทีก่ฎหมายน้ันจะมีผลใชบงัคับได
ในกรณีเชนนั้นใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติหลกัการได แมวากฎหมายนั้นยังไมมีผลใชบังคับก็ตาม 

ความสงทาย
 เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา มาตรา ๒๒ เปนมาตราสําคัญที่บัญญัติขึ้นโดยมีความมุงหมาย
เพือ่คุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในกรณทีีร่ฐัมไิดดาํเนนิการในการออกกฎหรอืดาํเนนิการ
อยางหน่ึงอยางใด เพ่ือใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรอืไดรบัสิทธปิระโยชนจากกฎหมายนัน้ได
โดยมีมาตรการหรือกลไกที่สําคัญ ๔ ประการ กลาวคือ 

ประการแรก กลไกการหามมิใหใชบทบญัญตัแิหงกฎหมายในทางทีเ่ปนผลรายแกบคุคล จนกวา
เจาหนาที่ของรัฐพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลว

ประการท่ีสอง กลไกการดําเนินการในกรณีที่ไมมีการออกกฎสําหรับกฎหมายที่ไมใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดวยการกําหนดเง่ือนไขของการเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เขาลักษณะเปนอันสิ้นผลบังคับ และการกําหนดขั้นตอนและกระบวนพิจารณาเมื่อมีการยกเหตุ
แหงการส้ินผลบังคับของกฎหมายในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง รวมถึงผลทางกฎหมายในกรณี
ศาลวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใดเขาลักษณะเปนอันสิ้นผลบังคับ

ประการที่สาม กลไกการดําเนินการกรณีที่ไมมีการออกกฎสําหรับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดวยการกําหนดใหอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองท่ีจะไมใชบังคับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซ่ึงเขาลักษณะจะเปนอันสิ้นผลบังคับน้ันในการพิจารณา
พพิากษาคดีกไ็ด และใหศาลแจงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติหรอืประธานรัฐสภา
แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจในสวนที่ เ ก่ียวกับการจงใจปฏิบัติหนาที่
ขัดตอกฎหมายตอไป

 ๗อางแลวเชิงอรรถที่ ๓, หนา ๒/๒ และ ๒/๓. 
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กลไกการเรงรัดในการออกกฎหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหประชาชน
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดโดยเร็ว

๑๑๖

ประการทีส่ี ่กลไกเรงรดัการจดัทาํรางกฎใหแลวเสรจ็โดยเรว็ ดวยการกาํหนดใหหนวยงานของรัฐ
สามารถเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการของรางกฎที่ตองออก ในวันกอน
วันที่กฎหมายนั้นจะมีผลใชบังคับ
 อยางไรก็ดี หลักการสําคัญของมาตรา ๒๒ วรรคสอง นั้น มุงเนนถึงการออกกฎหมายลําดับรอง
เพือ่ใหประชาชนสามารถปฏบิตัติามกฎหมายหรอืเพือ่ใหประชาชนไดรบัสทิธปิระโยชนจากกฎหมายนัน้ได
แตไมไดหมายความรวมถงึกฎหมายลาํดบัรองบางประเภททีจ่ะออกมาใชบงัคบัตอเมือ่มสีถานการณหรอื
เหตุการณบางอยางเกิดขึ้น และตองออกกฎหมายลําดับรองน้ันเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณหรือ
เหตุการณเชนวานั้น ฉะนั้น กฎหมายลําดับรองลักษณะดังกลาวนี้จึงไมอยูในหลักเกณฑของมาตรา ๒๒ 
ดวยแตอยางใด
 สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการและเน้ือหาสาระของกฎหมายดังกลาว นัน้ ผูสนใจสามารถ
สืบคนไดที่เว็บไซตราชกิจจานุเบกษา และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการตรากฎหมายไดจาก 
“ระบบประมวลผลขอมูลการพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภา” เว็บไซตวุฒิสภา 
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