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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ความน�า

	 หากจะกล่าวถึงเรื่องการใช้บังคับกฎหมายแล้ว	 สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียมิได้ก็คือ	“วันใช้บังคับ
กฎหมาย”	 ซึ่งนับเป็นส่วนส�าคัญของโครงสร้างกฎหมายทุกฉบับที่จะท�าให้ทราบว่ากฎหมาย
แต่ละฉบับนั้นจะมีผลใช้บังคับเร่ิมต้ังแต่เมื่อใด	 ซึ่งโดยหลักการทั่วไปแล้ว	 วันใช้บังคับกฎหมาย
จะก�าหนดให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	ทั้งนี้	ก็เพื่อให้ประชาชน
หรือผู้อยู ่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้รับทราบล่วงหน้าว่ากฎหมายจะใช้บังคับหลังจากวันที่มี
การลงประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 โดยจะเริ่มต้นใช้บังคับกฎหมายตั้งแต่เวลา
๐๐.๐๑	นาฬิกา	เป็นต้นไป	อย่างไรก็ตาม	กฎหมายบางฉบับอาจมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดวันใช้บังคับ
เป็นวันอื่นนอกจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจ�าเป็น
ของกฎหมายฉบับน้ัน	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งนโยบาย	สภาพการณ์ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม	รวมทัง้สภาวการณ์
ในปัจจบุนั	เช่น	กรณกี�าหนดให้พระราชบญัญตัใิช้บงัคบัตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	หรอืกรณี
ก�าหนดให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับในอนาคตโดยระบุวันเดือนปีที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ
ที่แน่นอน	หรือกรณีก�าหนดให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง	เป็นต้น๑ 
	 ในกรณีดังกล่าวข้างต้นหากกฎหมายก�าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษาหรอืกฎหมายก�าหนดให้ใช้บังคบัตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	หรอืกฎหมายได้
ก�าหนดวันเดือนปีทีใ่ช้บังคบัทีแ่น่นอน	ก็คงไม่ประสบกับปัญหาการตคีวามในเรือ่งของการนับระยะเวลา
ในการบังคับใช้กฎหมายมากนัก	 เน่ืองจากมีความชัดเจนแน่นอนแล้วว่ากฎหมายจะมีสภาพบังคับ
หรอืมผีลใช้บงัคบัแก่ผู้อยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายก็ต่อเมือ่ถงึวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
หรือตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 หรือตามวันเดือนปีที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย	 แล้วแต่กรณี
แต่ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ใช้บังคับเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหน่ึงก่อน	 ซึ่งในกรณีน้ีจะต้องมี
การค�านวณนับระยะเวลาที่ถูกต้องด้วย	 จนท�าให้บางครั้งได้เกิดมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกิดข้ึนว่า

การนับระยะเวลาวันใช้บังคับ                     
ของพระราชบัญญัติกรณีก�าหนด
ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

	 ๑ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.	(๒๕๕๑).	คู่มือแบบการร่างกฎหมาย.	หน้า	๘๘	–	๑๒๓.
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การนับระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว	 จะต้องน�าหลักเกณฑ์การค�านวณนับระยะเวลา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๙๓/๓	วรรคสอง	ที่บัญญัติว่า	“ถ้าก�าหนดระยะเวลา
เป็นวัน	 	 สัปดาห์	 	 เดือนหรือปี	 	 มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน	 เว้นแต่จะเริ่มการ 
ในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นท�าการงานกันตามประเพณี”	 มาปรับใช้ด้วยหรือไม	่
ประการใด
	 ในประเด็นข้อกฎหมายในเรือ่งน้ีได้เคยมคีวามเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาและค�าพพิากษา
ของศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้โดยมีการตีความออกเป็น	๒	แนวทาง	กล่าวคือ	แนวทางที่หนึ่ง	เห็นว่า
การนบัระยะเวลาในการบงัคับใช้พระราชบญัญตักิรณทีีก่�าหนดให้ใช้บังคับเมือ่ล่วงพ้นระยะเวลาหนึง่ก่อน
นัน้	ต้องเป็นไปตามบทบญัญัตทิีก่�าหนดไว้ในกฎหมายน้ัน	ๆ 	ส่วนแนวทางทีส่อง	เหน็ว่า	การนบัระยะเวลา
ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกรณีที่ก�าหนดให้ใช้บังคับเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งก่อนนั้น	จะต้องน�า
หลักเกณฑ์การค�านวณนับระยะเวลาค�านวณตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	 ๑๙๓/๓
มาปรับใช้ด้วย	สรุปได้ดังนี้	

 แนวทางทีห่นึง่ การนบัระยะเวลาวนัใช้บงัคับของพระราชบญัญัติต้องเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้
ในกฎหมายนั้น ๆ มีตัวอย่าง	ดังนี้
 (ก) กรณีวันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ (การนับเวลา)๒

  	 คณะกรรมการกฤษฎกีา		(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที	่		๒	)		มคีวามเหน็ว่า	บทกฎหมายทีก่�าหนด
เรือ่งระยะเวลานัน้ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์บรรพ	 ๑	 ลกัษณะ	๕	มาตรา	๑๕๖	 ว่า
“วิธีการก�าหนดนับระยะเวลาทั้งปวงท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลาย
แห่งลักษณะนี	้	เว้นแต่จะมีก�าหนดไว้เป็นประการอ่ืนโดยกฎหมายหรือกฎข้อบงัคบั
โดยค�าสัง่ศาลหรอืโดยนติกิรรม”	 ฉะนัน้ในปัญหาแรกทีห่ารอืว่าจะต้องเริม่นับ
ตั้งแต่วันที่เท่าใดนั้น	 เมื่อมาตรา	๒	แห่งพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ได้ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า	 “พระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับ
เม่ือพ้นก�าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	 เช่นนี้แล้วการเริ่มนับ
ก�าหนดระยะเวลาจึงต้องเริม่นบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา คอืวนัที	่๒๗	สงิหาคม	๒๕๒๕	
เป็นต้นไป
   ส่วนปัญหาทีห่ารอืว่าพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีจะมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วันทีเ่ท่าใดน้ัน	การค�านวณนบั 
ระยะเวลา	๑	เดอืนก็จะต้องเป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา	๑๕๙	วรรคหน่ึง๓	แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์	ส่วนการค�านวณเวลาสุดส้ินลงนัน้	ตามวรรคสองของมาตรา	๑๕๙	ได้บัญญตัว่ิา	“ถ้าระยะเวลา 

	 ๒ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่องเสร็จที่	๓๖๓/๒๕๒๕.
 ๓“มาตรา	๑๕๙	ถ้าระยะเวลานบัเป็นสัปดาห์กด็	ี	เดอืนหรอืปีกด็	ี	ท่านให้ค�านวณตามปฏทินิในราชการ	ถ้าระยะเวลา
มิได้ก�าหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ก็ดี	 วันต้นแห่งเดือนหรือปีก็ดี	 ท่านว่าระยะเวลาย่อมสุดส้ินลงในวันก่อนหน้าจะถึงวัน
แห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเร่ิมระยะเวลานั้น	 ถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกัน
ในเดือนสุดท้าย	ท่านว่าวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสุดสิ้นระยะเวลา”.
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มิได้ก�าหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ก็ดีวันต้นแห่งเดือนหรือปีก็ดีท่านว่าระยะเวลาย่อมสุดสิ้นลง 
ในวนัก่อนหน้าจะถงึวันแห่งสัปดาห์เดือนหรอืปีสดุท้ายอันเป็นวนัตรงกับวนัเริม่ระยะเวลาน้ัน	...	ฯลฯ...”
เมือ่วนิจิฉยัตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้วว่าวันเริม่นับก�าหนดระยะเวลาเริม่แต่วันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
คอื	วนัที	่๒๗	สงิหาคม	๒๕๒๕	ระยะเวลาสดุสิน้ลง	คอื	ครบ	๑	เดือน	จึงเป็นวันก่อนหน้าจะถงึวันแห่งเดอืน
อันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลาตามที่กล่าวข้างต้น	คือเป็นวันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๒๕	เพราะฉะนั้น
พระราชบัญญัติฉบับนี้		จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๒๕	อันเป็นวันพ้นก�าหนด	๑	เดือน
เป็นต้นไป
 (ข) กรณวีนัเริม่ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒๔

	 	 	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที	่๑๐)	มคีวามเหน็ว่า	ได้พจิารณาข้อหารอืดงักล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่า	ก�าหนดเวลาวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนั้น	ๆ 	
เพราะมิใช่เป็นเรือ่งการค�านวณนบัระยะเวลาตามบทบญัญตัว่ิาด้วยระยะเวลา
ในลักษณะ	๕	บรรพ	๑	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	และ
เมื่อมาตรา	๒	แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก�าหนด	๑๒๐	วัน	นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	
ดังนัน้	ก�าหนดระยะเวลา ๑๒๐ วนัจึงต้องเริม่นบัตัง้แต่วนัท่ีพระราชบญัญตัลิงประกาศในราชกจิจานเุบกษา
คือ	วันที่	๒๑	เมษายน	๒๕๔๒	เป็นวันแรกหรือวันที่หนึ่ง	และครบก�าหนด	๑๒๐	วัน	ในวันที่	๑๘	
สิงหาคม	 ๒๕๔๒	 เพราะฉะนั้น	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๔๒	อันเป็นวันพ้นก�าหนด	๑๒๐	วัน	เป็นต้นไป

 แนวทางท่ีสอง การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติต้องเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ มีตัวอย่าง	ดังนี้
 (ก) กรณีวันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๕

	 	 	 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 มาตรา	 ๒๒๔	 ที่แก้ไขใหม่ 
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าคดีประเภทใดบ้างที่คู ่ความสามารถอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได ้
ซึ่งตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๑๒)	พ.ศ.	๒๕๓๔	
ที่แก้ไขใหม่	มาตรา	๒๒๔	ดังกล่าว	ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	๒	ว่า	“ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	๖๐	วัน	 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๓๔	ดังนั้น จึงต้องเริ่มนับหนึ่งในวันรุ่งขึ้น	คือ	วันที่	๒๘	
สิงหาคม	๒๕๓๔	ซึ่งจะครบ	๖๐	วัน	ในวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๓๔	และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	 

 ๔ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่องเสร็จที่	๒๙๐/๒๕๔๓.
 ๕ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๕๔๗๐/๒๕๓๘.
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จุลนิติ

๖๐	วัน	นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	คือ	ตั้งแต่วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๓๔	เป็นต้นไป	ดังนั้น	
การยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๓๔	เป็นต้นไปจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรา	๒๒๔	ที่แก้ไขใหม่ด้วย
 (ข) กรณีวันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑๖	

	 	 	 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า	 มีปัญหา
ต้องวินิจฉัยประการแรกตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า	พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ซึง่บญัญตัใิห้ยกเลกิพระราชบญัญตัคิวบคมุกจิการเทปและวสัดโุทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๓๐	ทัง้ฉบบั	มผีลใช้บงัคับ
เมื่อใด	เห็นว่า	ตามมาตรา	๒	ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน	์ 
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 บัญญัติว่า	 “พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	 
๙๐	วัน	นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	จากข้อเท็จจริง 
ฟังได้ว่า	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	ในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕	ตอนที่	๔๒	ก	เมื่อวันที่	 
๔	 มีนาคม	๒๕๕๑	ดังนั้น	 เมื่อมาตรา	๒	ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑ 
ไม่ได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป	แต่ให้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด	๙๐	วนั	นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เป็นต้นไป	 อันต้องมีการค�านวณนับก�าหนด	 ๙๐	 วัน	 การค�านวณนับจึงต้องเป็นไปตามหลกัการ 
ค�านวณนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๙๓/๓	 วรรคสองตอนต้น  
ที่บัญญัติว่า	 “ถ้าก�าหนดระยะเวลาเป็นวัน...	 มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาน้ันรวมเข้าด้วยกัน” 
การเร่ิมต้นนับระยะเวลา ๙๐ วันจึงไม่นับวนัท่ีประกาศในราชกจิจานเุบกษา แต่ต้องเริ่มนับหนึ่ง 
ในวันรุ่งขึ้น	คือวันที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๑	เป็นวันที่หนึ่งซึ่งจะครบ	๙๐	วัน	ในวันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๕๑	 
การที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ในวันท่ี	 ๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๑	 โดยอ้างว่าจ�าเลยกระท�าผิดและขอให้ลงโทษ 
ตามพระราชบญัญติัควบคมุกจิการเทปและวสัดโุทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๓๐	อนัเป็นวนัก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตัิ 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มีผลใช้บังคับและให้เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม 
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 จึงชอบแล้วที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 
ระหว่างประเทศกลางยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน	์ 
พ.ศ.	๒๕๓๐	โดยเห็นว่าโจทก์อ้างว่าจ�าเลยกระท�าผิดและขอให้ลงโทษตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
จึงเป็นการไม่ชอบ	อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

 ๖	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๒๐๘๖/๒๕๕๓.
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บทสรุป
	 จากแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการนับ
ระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ	 กรณีก�าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ซึง่มกีารตีความออกเป็น	๒	แนวทางดังกล่าว	สรปุได้ว่าแนวทางท่ีหนึง่	เหน็ว่า	ก�าหนดเวลาเริม่ใช้บงัคบั
กฎหมายจะต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เพราะไม่ใช่เรื่องการค�านวนระยะเวลา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ เช่น	หากกฎหมายบัญญัติว่า	 “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก�าหนด	๑๒๐	 วัน	 นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	 ก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรก	 ซึ่งเป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา	 เรื่องเสร็จที่	 ๓๖๓/๒๕๒๕	 และเรื่องเสร็จที่	 ๒๙๐/๒๕๔๓	 ส่วนแนวทางที่สอง	 เห็นว่า
การค�านวณนับวันใช้บังคับต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓
โดยการเริ่มต้นนับระยะเวลาจะไม่นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน แต่ต้องเริ่มนับหน่ึง
ในวันรุ่งขึ้น	ซึ่งเป็นไปตามค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๕๔๗๐/๒๕๓๘	และ	๒๐๘๖/๒๕๕๓
	 ทั้งนี้	 ด้วยความเคารพต่อความเห็นทั้งสองแนวทางดังกล่าว	 ผู้เขียนเห็นว่า	 เม่ือกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้วย่อมมีผลกระทบต่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายและผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมาย	 ประกอบกับกฎหมายบางฉบับยังมีมาตรการลงโทษหรือมีผลเป็นการให้สิทธิประโยชน์
บางอย่างกับบุคคล	 รวมถึงกฎหมายบางฉบับก่อให้เกิดภาระหน้าที่กับประชาชนหรือเจ้าพนักงาน
ด้วยเหตุนี้	 การก�าหนดวันใช้บังคับจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอน	 ไม่คลุมเครือ	 และไม่ใช้ถ้อยค�า
ที่ท�าให้ต้องมีปัญหาในการตีความอีกในภายหลัง	 ดังน้ัน	 การที่กฎหมายบางฉบับก�าหนดวันใช้บังคับ
เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งก่อน	 เช่นก�าหนดว่า	 “พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนด....วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	เป็นต้น	การนับวันจึงต้องแปลความโดยเคร่งครัด
กล่าวคอื ควรเริม่นับตัง้แต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นวนัท่ีหนึง่ ซึง่เป็นไปตาม
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา	เร่ืองเสรจ็ที	่๓๖๓/๒๕๒๕	และ	๒๙๐/๒๕๔๓	ดงักล่าวทีม่าแล้วข้างต้น  
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