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นายวรชัย แสนสีระ
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

การนับระยะเวลาวันใช้บังคับ
ของพระราชบัญญัติกรณีก�ำหนด
ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ความน�ำ
หากจะกล่าวถึงเรื่องการใช้บังคับกฎหมายแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียมิได้ก็คือ “วันใช้บังคับ
กฎหมาย” ซึ่ ง นั บ เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของโครงสร้ า งกฎหมายทุ ก ฉบั บ ที่ จ ะท� ำ ให้ ท ราบว่ า กฎหมาย
แต่ละฉบับนั้นจะมีผลใช้บังคับเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งโดยหลักการทั่วไปแล้ว วันใช้บังคับกฎหมาย
จะก�ำหนดให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชน
หรื อ ผู ้ อ ยู ่ ภ ายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมายได้ รั บ ทราบล่ ว งหน้ า ว่ า กฎหมายจะใช้ บั ง คั บ หลั ง จากวั น ที่ มี
การลงประกาศกฎหมายในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว โดยจะเริ่ ม ต้ น ใช้ บั ง คั บ กฎหมายตั้ ง แต่ เวลา
๐๐.๐๑ นาฬิกา เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม กฎหมายบางฉบับอาจมีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนดวันใช้บังคับ
เป็นวันอื่นนอกจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจ�ำเป็น
ของกฎหมายฉบับนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งนโยบาย สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทัง้ สภาวการณ์
ในปัจจุบนั เช่น กรณีกำ� หนดให้พระราชบัญญัตใิ ช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกรณี
ก�ำหนดให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับในอนาคตโดยระบุวันเดือนปีที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ
ที่แน่นอน หรือกรณีก�ำหนดให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น๑
ในกรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หากกฎหมายก� ำ หนดให้ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาหรือกฎหมายก�ำหนดให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกฎหมายได้
ก�ำหนดวันเดือนปีทใี่ ช้บงั คับทีแ่ น่นอน ก็คงไม่ประสบกับปัญหาการตีความในเรือ่ งของการนับระยะเวลา
ในการบังคับใช้กฎหมายมากนัก เนื่องจากมีความชัดเจนแน่นอนแล้วว่ากฎหมายจะมีสภาพบังคับ
หรือมีผลใช้บงั คับแก่ผอู้ ยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายก็ตอ่ เมือ่ ถึงวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หรือตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตามวันเดือนปีที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย แล้วแต่กรณี
แต่ ใ นกรณี ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ ล่ ว งพ้ น ระยะเวลาหนึ่ ง ก่ อ น ซึ่ ง ในกรณี นี้ จ ะต้ อ งมี
การค�ำนวณนับระยะเวลาที่ถูกต้องด้วย จนท�ำให้บางครั้งได้เกิดมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกิดขึ้นว่า
๑

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (๒๕๕๑). คู่มือแบบการร่างกฎหมาย. หน้า ๘๘ – ๑๒๓.
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ
กรณีกำ�หนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การนับระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จะต้องน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณนับระยะเวลา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “ถ้าก�ำหนดระยะเวลา
เป็นวัน   สัปดาห์   เดือนหรือปี   มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการ
ในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นท�ำการงานกันตามประเพณี” มาปรับใช้ด้วยหรือไม่
ประการใด
ในประเด็นข้อกฎหมายในเรือ่ งนีไ้ ด้เคยมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและค�ำพิพากษา
ของศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้โดยมีการตีความออกเป็น ๒ แนวทาง กล่าวคือ แนวทางที่หนึ่ง เห็นว่า
การนับระยะเวลาในการบังคับใช้พระราชบัญญัตกิ รณีทกี่ ำ� หนดให้ใช้บงั คับเมือ่ ล่วงพ้นระยะเวลาหนึง่ ก่อน
นัน้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายนัน้ ๆ ส่วนแนวทางทีส่ อง เห็นว่า การนับระยะเวลา
ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกรณีที่ก�ำหนดให้ใช้บังคับเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งก่อนนั้น จะต้องน�ำ
หลักเกณฑ์การค�ำนวณนับระยะเวลาค�ำนวณตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓
มาปรับใช้ด้วย สรุปได้ดังนี้
แนวทางทีห่ นึง่ การนับระยะเวลาวันใช้บงั คับของพระราชบัญญัตติ อ้ งเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในกฎหมายนั้น ๆ มีตัวอย่าง ดังนี้
(ก) กรณีวันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ (การนับเวลา)๒
		
คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที   ่ ๒ )  มคี วามเห็นว่า บทกฎหมายทีก่ ำ� หนด
เรือ่ งระยะเวลานัน้ ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ ลักษณะ ๕ มาตรา ๑๕๖ ว่า
“วิธีการก�ำหนดนับระยะเวลาทั้งปวงท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลาย
แห่งลักษณะนี  ้ เว้นแต่จะมีกำ� หนดไว้เป็นประการอืน่ โดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ
โดยค�ำสัง่ ศาลหรือโดยนิตกิ รรม” ฉะนัน้ ในปัญหาแรกทีห่ ารือว่าจะต้องเริม่ นับ
ตั้งแต่วันที่เท่าใดนั้น เมื่อมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ก�ำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” เช่นนี้แล้วการเริ่มนับ
ก�ำหนดระยะเวลาจึงต้องเริม่ นับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕
เป็นต้นไป
			ส่วนปัญหาทีห่ ารือว่าพระราชบัญญัตฉิ บับนีจ้ ะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ทีเ่ ท่าใดนัน้ การค�ำนวณนับ
ระยะเวลา ๑ เดือนก็จะต้องเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึง่ ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ส่วนการค�ำนวณเวลาสุดสิน้ ลงนัน้ ตามวรรคสองของมาตรา ๑๕๙ ได้บญ
ั ญัตวิ า่ “ถ้าระยะเวลา
๒
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓

เรื่องเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๒๕.
“มาตรา ๑๕๙ ถ้าระยะเวลานับเป็นสัปดาห์กด็   ี เดือนหรือปีกด็   ี ท่านให้คำ� นวณตามปฏิทนิ ในราชการ ถ้าระยะเวลา
มิได้ก�ำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ก็ดี วันต้นแห่งเดือนหรือปีก็ดี ท่านว่าระยะเวลาย่อมสุดสิ้นลงในวันก่อนหน้าจะถึงวัน
แห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น ถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกัน
ในเดือนสุดท้าย ท่านว่าวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสุดสิ้นระยะเวลา”.
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มิได้ก�ำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ก็ดีวันต้นแห่งเดือนหรือปีก็ดีท่านว่าระยะเวลาย่อมสุดสิ้นลง
ในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสดุ ท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริม่ ระยะเวลานัน้ ... ฯลฯ...”
เมือ่ วินจิ ฉัยตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้วว่าวันเริม่ นับก�ำหนดระยะเวลาเริม่ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คือ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕ ระยะเวลาสุดสิน้ ลง คือ ครบ ๑ เดือน จึงเป็นวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งเดือน
อันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลาตามที่กล่าวข้างต้น คือเป็นวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๕ เพราะฉะนั้น
พระราชบัญญัติฉบับนี้  จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๕ อันเป็นวันพ้นก�ำหนด ๑ เดือน
เป็นต้นไป
(ข) กรณีวนั เริม่ ใช้บงั คับพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๔
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) มีความเห็นว่า ได้พจิ ารณาข้อหารือดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่า ก�ำหนดเวลาวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ
เพราะมิใช่เป็นเรือ่ งการค�ำนวณนับระยะเวลาตามบทบัญญัตวิ า่ ด้วยระยะเวลา
ในลั กษณะ ๕ บรรพ ๑ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ และ
เมื่อมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก�ำหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ดังนัน้ ก�ำหนดระยะเวลา ๑๒๐ วันจึงต้องเริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตลิ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คือ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ เป็นวันแรกหรือวันที่หนึ่ง และครบก�ำหนด ๑๒๐ วัน ในวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๔๒ เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ อันเป็นวันพ้นก�ำหนด ๑๒๐ วัน เป็นต้นไป
แนวทางที่สอง การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติต้องเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ มีตัวอย่าง ดังนี้
(ก) กรณีวันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๕
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๔ ที่แก้ไขใหม่
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าคดีประเภทใดบ้างที่คู่ความสามารถอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้
ซึ่งตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
ที่แก้ไขใหม่ มาตรา ๒๒๔ ดังกล่าว ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒ ว่า “ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด ๖๐ วัน
นั บ แต่ วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น ต้ น ไป” ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ ดังนั้น จึงต้องเริ่มนับหนึ่งในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๓๔ ซึ่งจะครบ ๖๐ วัน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๔ และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด
๔
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕

เรื่องเสร็จที่ ๒๙๐/๒๕๔๓.
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๗๐/๒๕๓๘.
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ
กรณีกำ�หนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป ดังนั้น
การยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไปจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรา ๒๒๔ ที่แก้ไขใหม่ด้วย
(ข) กรณีวันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑๖
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหา
ต้องวินิจฉัยประการแรกตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึง่ บัญญัตใิ ห้ยกเลิกพระราชบัญญัตคิ วบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทัง้ ฉบับ มีผลใช้บงั คับ
เมื่อใด เห็นว่า ตามมาตรา ๒ ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด
๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” จากข้อเท็จจริง
ฟั ง ได้ ว ่ า ได้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเ บกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก เมื่อวันที่
๔ มี น าคม ๒๕๕๑ ดัง นั้น เมื่อมาตรา ๒ ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ไม่ได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แต่ให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด ๙๐ วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป อันต้องมีการค�ำนวณนับก� ำ หนด ๙๐ วั น การค� ำ นวณนั บ จึ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามหลักการ
ค�ำนวณนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสองตอนต้น
ที่บัญญัติว่า “ถ้าก�ำหนดระยะเวลาเป็นวัน... มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน”
การเริ่มต้นนับระยะเวลา ๙๐ วันจึงไม่นับวันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ต้องเริ่มนับหนึ่ง
ในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นวันที่หนึ่งซึ่งจะครบ ๙๐ วัน ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
การที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยอ้างว่าจ�ำเลยกระท�ำผิดและขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับและให้เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม
กิ จ การเทปและวั ส ดุ โ ทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึ ง ชอบแล้ ว ที่ ศ าลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลางยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเห็นว่าโจทก์อ้างว่าจ�ำเลยกระท�ำผิดและขอให้ลงโทษตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
จึงเป็นการไม่ชอบ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

๖

140

137-141-MAC6.indd 140

ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๘๖/๒๕๕๓.
จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๐

10/27/17 1:31 PM

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

บทสรุป

จากแนวค�ำพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการนับ
ระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ กรณีก�ำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ซึง่ มีการตีความออกเป็น ๒ แนวทางดังกล่าว สรุปได้วา่ แนวทางทีห่ นึง่ เห็นว่า ก�ำหนดเวลาเริม่ ใช้บงั คับ
กฎหมายจะต้องเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เพราะไม่ใช่เรื่องการค�ำนวนระยะเวลา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น หากกฎหมายบัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก�ำหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” ก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรก ซึ่งเป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๒๕ และเรื่องเสร็จที่ ๒๙๐/๒๕๔๓ ส่วนแนวทางที่สอง เห็นว่า
การค�ำนวณนับวันใช้บังคับต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓
โดยการเริ่มต้นนับระยะเวลาจะไม่นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน แต่ต้องเริ่มนับหนึ่ง
ในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๗๐/๒๕๓๘ และ ๒๐๘๖/๒๕๕๓
ทั้งนี้ ด้วยความเคารพต่อความเห็นทั้งสองแนวทางดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้วย่อมมีผลกระทบต่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายและผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมาย ประกอบกับกฎหมายบางฉบับยังมีมาตรการลงโทษหรือมีผลเป็นการให้สิทธิประโยชน์
บางอย่างกับบุคคล รวมถึงกฎหมายบางฉบับก่อให้เกิดภาระหน้าที่กับประชาชนหรือเจ้าพนักงาน
ด้วยเหตุนี้ การก�ำหนดวันใช้บังคับจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอน ไม่คลุมเครือ และไม่ใช้ถ้อยค�ำ
ที่ท�ำให้ต้องมีปัญหาในการตีความอีกในภายหลัง ดังนั้น การที่กฎหมายบางฉบับก�ำหนดวันใช้บังคับ
เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งก่อน เช่นก�ำหนดว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด....วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” เป็นต้น การนับวันจึงต้องแปลความโดยเคร่งครัด
กล่าวคือ ควรเริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันทีห่ นึง่ ซึง่ เป็นไปตาม
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ งเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๒๕ และ ๒๙๐/๒๕๔๓ ดังกล่าวทีม่ าแล้วข้างต้น
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