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 บทท่ี 1 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย 

 

 

1.1 กฎหมายคืออะไร 

 กฎหมายไดถ้อืกําเนิดมาเป็นเวลาอนัยาวนาน 0

1
  และเกีย่วขอ้งกบัชวีติของมนุษย์

ทุกผู้คนตัง้แต่เกดิจนถึงแก่ความตาย แต่ก็เป็นการยากที่จะให้คําจํากดัความของคําว่า

กฎหมายให้มคีวามหมายกวา้งขวางอย่างเพยีงพอโดยไม่จําเป็นต้องอธบิายเพิม่เตมิว่า

โดยแทจ้รงิแลว้กฎหมายคอือะไร หรอืหมายความวา่อย่างไรเพราะบางครัง้การใหค้าํจาํกดั

ความของคาํวา่กฎหมายอาจขึน้อยูก่บัยุคสมยัของการปกครอง ระบอบการปกครอง สาํนกั

แนวคดิทางกฎหมาย เช่น เสดจ็ในกรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิท์รงให้คําจํากดัความของ 

คําว่ากฎหมายว่า “กฎหมายเป็นคําสัง่ทัง้หลายของผูป้กครองแผ่นดนิต่อราษฎรทัง้หลาย 

เมือ่ไมท่าํตาม ตามธรรมดาจะตอ้งมโีทษ” ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 

ไดใ้หค้วามหมายของคําว่ากฎหมายไวว้่า “กฎหมายคอืกฎทีส่ถาบนัหรอืผูม้อีํานาจสงูสุด

ในรฐัตราขึ้นหรอืที่เกิดจากจารตีประเพณีอนัเป็นที่ยอมรบันับถือเพื่อใช้ในการบรหิาร

ประเทศ เพื่อใชบ้งัคบับุคคลใหป้ฏบิตัติามหรอืกําหนดระเบยีบแห่งความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลหรอืระหวา่งบุคคลกบัรฐั”  

 แต่โดยเน้ือแท้แล้ว “กฎหมายคอืส่วนหน่ึงของกฎเกณฑ์ (rules) ที่ควบคุมความ

ประพฤตปิฏบิตัขิองมนุษยท์ีม่ต่ีอกนัภายในองคก์รทางสงัคมทีต่นเองเป็นสมาชกิสงักดัอยู ่

ซึง่หมายรวมถงึกฎเกณฑต่์าง ๆ ทีค่วบคุมความสมัพนัธข์องมนุษยก์บัองคก์รทางสงัคมที่

มนุษย์อาศยัอยู่และในหมู่มนุษย์ที่มีอารยธรรมกฎหมายยงัถือเป็นว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่

                                                        
1กล่าวกนัว่ากฎหมายอยีปิตย์ุคโบราณมอีายุยอ้นถอยหลงัไปประมาณ 3,000 ปีก่อนครสิตกาล และ

กฎหมายของกษตัรยิ์ฮมัมูราบแีห่งอาณาจกัรบาบโิลน มอีายุยอ้นถอยหลงัไปถงึปี 1760 ก่อนครสิตกาล ดูใน 

Legal History/http://en.wikipedia.org./wiki/Law  
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ควบคุมความสมัพนัธ์ระหว่างองคก์รทางสงัคมทีม่ต่ีอกนั สาํหรบักฎหมายประเภทหลงัน้ีมี

ชือ่เรยีกวา่กฎหมายระหวา่งประเทศ (International Law)”1

 ตามคํานิยามของคําว่ากฎหมายหลงัสุดน้ีน่าจะครอบคลุมความหมายของคําว่า

กฎหมายไดก้วา้งขวางทีส่ดุเพราะคาํนิยามน้ีกฎหมายหมายถงึ  

 

 1. กฎหมายเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความสมัพนัธ์ระหว่าง

มนุษยก์บัมนุษยใ์นองคก์รทางสงัคมทีม่นุษยส์งักดัอยู่ ทัง้น้ีเพราะวา่มนุษยไ์ม่เพยีงแต่ตอ้ง

ปฏบิตัติามกฎหมายเท่านัน้ มนุษยย์งัตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑท์างสงัคมอื่น ๆ ดว้ย เช่น 

จารตีประเพณ ีกฎเกณฑท์างศลีธรรมและศาสนา เป็นตน้ 

 2. กฎหมายหมายถึงกฎเกณฑ์ที่ควบคุมสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับองค์กรที่

มนุษยส์งักดัอยู ่เชน่ ผูม้เีงนิไดต้อ้งเสยีภาษใีหก้บัรฐั ชายไทยทีม่อีายุ 21 ปีบรบิรูณ์ตอ้งไป

คดัเลอืกทหาร การก่อสรา้งโรงงานตอ้งไปขออนุญาตจากสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

 3. กฎหมายหมายถึงกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัรฐั หรอืที่

เรยีกกนัว่ากฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่มกีารแบ่งออกเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

ในยามสนัตแิละสงคราม 

 จะเห็นได้ว่า คํานิยามของคําว่ากฎหมายในประการหลังสุดน้ีมีความหมาย

คอ่นขา้งกวา้งขวาง ทาํใหเ้หน็ภาพของกฎหมายไดช้ดัเจนกวา่คาํนิยามอื่น ๆ 

 อย่างไรกต็าม ปจัจยัทีส่าํคญัทีสุ่ดของกฎหมาย ไดแ้ก่ การทีม่นุษยอ์ยู่รวมกนัเป็น

สงัคม ถ้าหากมนุษย์แยกกนัอยู่อย่างโดดเดี่ยว คงไม่จําเป็นต้องมกีฎหมาย ดงันัน้การมี

กฎหมายยอ่มหมายความโดยปรยิายวา่มนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นองคก์รทางสงัคม2

2
 

 

 

                                                        

 1Zane, John Maxcy & James M. Beck, The Story of Law, Ives Washburn, Inc. 1927, pp. 1-2. 

   …Law is a part, and only a part, of now large body of rules that govern men in their 

relations and conduct toward one another in the social organization to which they belong. Even here 

we must understand that we include rules which govern men in their relations to the social 

organization under which they live and that among civilized men law is considered to govern the 

relations of social organization toward one another. For this latter kind of law we have the term 

“international law.” 
2Zane, เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 2.  
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1.2  ลกัษณะของกฎหมาย 

 โดยเหตุทีก่ฎหมายมลีกัษณะเป็นกฎเกณฑท์ีก่ําหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งผูค้นใน

องค์กรทางสงัคม หรอืระหว่างผู้คนที่อยู่ในองค์กรทางสงัคมกบัตวัองค์กรทางสงัคมเอง  

ดงันัน้สิง่ทีเ่ป็นกฎหมายจงึตอ้งมลีกัษณะดงัน้ี 

 1. กฎหมายต้องมาจากรฐัาธปิตัย์ คําว่ารฐัาธปิตัย์ หมายถงึมผีูอ้ํานาจสูงสุดใน

การตรากฎหมาย ซึ่งในอดีตประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

(absolute monarchy) ซึ่งได้แก่กษตัรยิ์ของประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทยก่อน

เปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังคํากล่าวที่ว่า คําสัง่ของพระเจ้าแผ่นดินคือ

กฎหมาย ดงัเหน็ไดจ้ากพระราชกฤษฎกีาใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 

1 และบรรพ 2 ทีไ่ดต้รวจชาํระใหม่โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั เมื่อวนัที ่

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 การประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 โดย

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เมือ่ พ.ศ. 2451 เป็นตน้ 

  เมื่อประเทศไทยไดเ้ปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์

มาเป็นระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข ในรฐัธรรมนูญมกีาร

บญัญตัวิา่ อํานาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงเป็นประมุขทรง

ใช้อํานาจอธปิไตยทางรฐัสภาในการตรากฎหมาย 3

1
 ดงัเหน็ได้จากพระราชบญัญตัใิห้ใช้

บทบญัญตัิ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. 

2519 เป็นตน้ ดงันัน้ จงึถอืไดว้า่กฎหมายตอ้งมาจากองคอ์ธปิตัยไ์ดเ้ชน่เดยีวกนั 

  สําหรบัประเทศองักฤษซึ่งเป็นแม่แบบการปกครองแบบรฐัสภา ปจัจุบนัมี

สมเดจ็พระราชนีิเป็นประมุขของประเทศ แมร้ฐัสภาขององักฤษจะมอีํานาจในการตรา

กฎหมาย แต่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากสมเดจ็พระราชนีิตามหลกัทีว่่า “The Queen in 

Parliament” โดยเป็นการใชอ้ํานาจร่วมกนัระหว่างรฐัสภาและสมเดจ็พระราชนีิในการตรา

กฎหมาย ซึ่งหมายความว่ารฐัสภาจะตรากฎหมายต้องได้รบัความยนิยอมจากสมเด็จ   

                                                        
1รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 3.  



  LA 102 (LW 102) 6 

พระราชนีิ ในขณะเดยีวกนัสมเด็จพระราชนีิจะทรงตรากฎหมายโดยลําพงัพระองค์เอง    

กไ็มไ่ด ้เวน้แต่จะไดร้บัคาํแนะนําและยนิยอมของสภาขนุนางและสภาสามญั4

1
 

 2. กฎหมายมลีกัษณะเป็นคําสัง่ คําบงัคบัทีใ่ชโ้ดยทัว่ไป ซึง่หมายความว่าเมื่อมี

การบญัญตัิกฎหมาย กฎหมายย่อมมผีลใช้บงัคบัแก่บุคคลทัว่ไปในรฐั ไม่จํากดัเฉพาะ

เอกชนคนหน่ึงคนใดใหก้ระทาํการหรอืไมใ่หก้ระทาํการ ในประเทศองักฤษ กฎหมายทีต่รา

ขึน้โดยรฐัสภาอาจแบง่ออกเป็นกฎหมายทีใ่ชท้ัง้ประเทศ เรยีกวา่ public bill สว่นกฎหมาย

ทีต่ราขึน้เพือ่ใชบ้งัคบัในบางทอ้งทีห่รอืใชบ้งัคบักบับุคคลเพยีงบางคน เรยีกวา่ private bill 

    แต่การบงัคบัใช้กฎหมายอาจมบีุคคลที่ได้รบัการยกเว้นไม่อยู่ในบงัคบัของ

กฎหมาย เช่น รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 8 บญัญัติว่า     

“องคพ์ระมหากษตัรยิท์รงดาํรงอยู่ในฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะ ผูใ้ดจะละเมดิมไิด ้ผูใ้ด

จะกล่าวหาหรอืฟ้องรอ้งพระมหากษตัรยิใ์นทางใด ๆ มไิด ้“สมาชกิรฐัสภาทีแ่ถลงขอ้เทจ็จรงิ 

แสดงความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ทีป่ระชุมวุฒสิภา 

หรอืที่ประชุมของรฐัสภาย่อมเป็นเอกสทิธิโ์ดยเดด็ขาด ผูใ้ดจะนําไปเป็นเหตุฟ้องรอ้งว่า

กล่าวสมาชกิผูน้ัน้ในทางใดมไิด”้
2

 3. กฎหมายตอ้งใชไ้ดต้ลอดไป หมายความว่า เมื่อมกีารบญัญตักิฎหมายออกมา 

กฎหมายย่อมใช้บงัคบัได้ตลอดไปจนกว่าจะถูกประกาศยกเลิก ตราบใดที่ยงัไม่มกีาร

ยกเลกิ กฎหมายย่อมมผีลใชบ้งัคบัอยู่เสมอ การยกเลกิกฎหมายอาจเป็นการยกเลกิโดย

บทบญัญตัขิองกฎหมายนัน้เอง หรอืมกีฎหมายใหมย่กเลกิกฎหมายเก่า หรอืมกีารยกเลกิ

โดยปรยิายเมือ่กฎหมายเก่าขดักบักฎหมายใหม ่

 ประมุขของต่างประเทศย่อมไดร้บัความคุ้มกนัไม่อาจ   

ถูกฟ้องในศาลของรฐัอื่นไมว่า่จะเป็นคดแีพง่หรอืคดอีาญา6

3
 

                                                        
1พระราชบญัญตัขิององักฤษมกัเริม่ดว้ยขอ้ความวา่ NOW THEREFORE, Her Majesty, by and 

with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present 

Parliament assembled, by the authority of the same as follows…. http://en.wikipedia.org/wiki/ Queen-in-

Parliament. 
2รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 130.  
3Glahn, Gerhard Von, “Law Among Nations,” An Introduction to Public International Law. 

(New York: The MACMILLAN Company, 1965), pp. 137-138.  
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 4. ประชาชนจําตอ้งปฏบิตัติาม หมายความว่า เมื่อมกีารประกาศใชก้ฎหมายใด 

กเ็ป็นหน้าทีข่องประชาชนที่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายนัน้ เมื่อคํานึงในแง่น้ีกฎหมายอาจ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอืกฎหมายซึง่มผีลบงัคบัเดด็ขาดประเภทหน่ึง กบักฎหมายซึง่

ไมม่ผีลบงัคบัเดด็ขาดอกีประเภทหน่ึง สาํหรบักฎหมายทีม่ผีลบงัคบัเดด็ขาดนัน้ประชาชน

จะต้องปฏบิตัติามกฎหมายนัน้โดยเดด็ขาดซึ่งไดแ้ก่กฎหมายอาญา กฎหมายทีเ่กี่ยวกบั

ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดงีามของประชาชน ส่วนกฎหมายทีไ่ม่บงัคบัเดด็ขาด

นัน้ ไดบ้ญัญตัใิหป้ระชาชนเลอืกปฏบิตัติามกฎหมายกไ็ด ้หรอืเลอืกทีจ่ะตกลงกนัเองเป็น

พเิศษแตกต่างไปจากบทบญัญตัขิองกฎหมายก็ได้ เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 457 ซึ่งบญัญตัวิ่า “ค่าฤชาธรรมเนียมในการทําสญัญาซื้อขายนัน้ ผูซ้ื้อ 

ผูข้ายพงึออกใชเ้ท่ากนัทัง้สองฝ่าย” ดงันัน้ผูซ้ื้อหรอืผูข้ายอาจตกลงกนัใหผู้ซ้ื้อหรอืผูข้าย

เป็นผูอ้อกคา่ฤชาธรรมเนียมในการทาํสญัญาซือ้ขายเตม็จาํนวนแต่ฝา่ยเดยีวกไ็ด ้

 5. กฎหมายตอ้งมบีทบงัคบั เพื่อใหก้ฎหมายมคีวามศกัดิส์ทิธิ ์สามารถบงัคบัให้

ประชาชนปฏิบตัิตาม จึงจําเป็นที่กฎหมายต้องมีบทบังคับ (sanction) บทบงัคบัของ

กฎหมายอาจเป็นบทบงัคบัทางอาญา ซึ่งไดแ้ก่ การลงโทษตามมาตรา 18 ของประมวล

กฎหมายอาญา อนัได้แก่ การประหารชวีติ จําคุก กกัขงั ปรบัและรบิทรพัย์สนิ ส่วนบท

บงัคบัทางแพ่งโดยปกตไิดแ้ก่การจ่ายค่าสนิไหมซึง่ไดแ้ก่การชาํระค่าเสยีหายเป็นเงนิตรา 

การบงัคบัใหจ้าํเลยชาํระหน้ีเฉพาะสิง่ (specific performance) หรอืการหา้มจาํเลยกระทาํ

ละเมดิต่อผูเ้สยีหาย (injunction) เช่น จําเลยทําสญัญาขายทีด่นิแปลงหน่ึงใหแ้ก่โจทก ์

โจทก์ชําระเงนิค่าทีด่นิใหจ้ําเลยเรยีบรอ้ยแลว้  จําเลยผดิสญัญาไม่โอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ

ใหแ้ก่โจทก์  โจทก์จงึไปฟ้องต่อศาล ศาลอาจพพิากษาใหจ้ําเลยจ่ายเสยีหายใหแ้ก่โจทก ์

หรอืสัง่ใหจ้ําเลยโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิใหแ้ก่โจทกก์ไ็ด ้สาํหรบัการสัง่หา้มจําเลยทาํละเมดิ 

โจทกน์ัน้ อาจไดแ้ก่กรณีทีบุ่คคลหน่ึงเอาชื่อของอกีบุคคลหน่ึงไปใชโ้ดยมไิดร้บัอํานาจใหใ้ช ้

เจา้ของชือ่ทีแ่ทจ้รงิอาจรอ้งขอต่อศาลใหส้ ัง่หา้มกไ็ด้7
1
 

  กฎหมายซึ่งมลีกัษณะครบถ้วน 5 ประการดงักล่าว มชีื่อเรยีกว่า “กฎหมาย

ตามเน้ือความ”
2

                                                        
1ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย,์ มาตรา 18.  

 

2หยุด  แสงอุทยั, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป  (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์

ประกายพรกึ, 2542), หน้า 45.  
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 อย่างไรก็ตาม อาจมกีฎหมายบางประเภทที่ผ่านกระบวนการบญัญตัิกฎหมาย  

แต่อาจไม่มลีกัษณะครบองค์ประกอบทีเ่ป็นกฎหมายตามเน้ือความ เช่น ไม่มบีทบญัญตัิ

กําหนดความประพฤตขิองมนุษย์ซึ่งหากฝ่าฝืนจะได้รบัผลรา้ยหรอืถูกลงโทษ กฎหมาย

จาํพวกน้ีมกัจะเป็นการตราขึน้ตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ เชน่ การตราพระราชบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดนิ 9

1
  การตราพระราชกฤษฎกีายุบสภาผูแ้ทนราษฎร 1 0

2
 หรอื

กรณทีีเ่ป็นเรือ่งของฝา่ยบรหิารโดยแท ้เชน่ พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ

แผน่ดนิ ตลอดจนพระราชบญัญตัปิรบัปรงุ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ กฎหมายทีต่ราขึน้

โดยข้อกําหนดของรฐัธรรมนูญ หรือเพื่อประโยชน์ในบรหิารราชการแผ่นดินดงักล่าว

ขา้งตน้ มชีือ่เรยีกวา่กฎหมาย “ตามแบบพธิ”ี
3

 กฎหมายทัง้ทีเ่ป็นกฎหมายตามเน้ือความ และกฎหมายตามแบบพธิ ีมดีงัต่อไปน้ี 

 

 1. พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

 2. พระราชบญัญตั ิ

 3. พระราชกาํหนด 

 4. พระราชกฤษฎกีา 

 5. กฎกระทรวง 

 6. ขอ้บญัญตัจิงัหวดั 

 7. เทศบญัญตั ิ

 8. ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร 

 9. ขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยา 

 10. ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

  

1. พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ คอืกฎหมายทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

กาํหนดใหบ้ญัญตัขิึน้มาซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

                                                        
1รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 166.  
2รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 108.   
3หยดุ แสงอุทยั, เรือ่งเดมิ, หน้า 55.  
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 1.1  กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ12

1 ไดแ้ก่ 

(1) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา 

ผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา 

(2) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

(3) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง 

(4) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการออกเสยีงประชามต ิ

(5) พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รฐัธรรมนูญ 

(6) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของ

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืง 

(7) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดนิ 

(8) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจรติ 

(9) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

  1.2 การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

   การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญใหก้ระทําสามวาระ

ดงัต่อไปน้ี 

   (1) การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีห่น่ึง ข ัน้รบัหลกัการ และในวาระที่

สองขัน้พจิารณาเรยีงลาํดบัมาตรา ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของแต่ละสภา 

   (2) การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่าม ตอ้งมคีะแนนเหน็ชอบดว้ยใน

การที่จะให้ออกใช้เป็นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญมากกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

สมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องแต่ละสภา 

   ส่วนกระบวนการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนัน้

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 140 ใหนํ้ากระบวนการตราพระราชบญัญตัมิา

ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

                                                        
1รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 138.  
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 2.  พระราชบญัญติั 

  พระราชบญัญตัิ คอืกฎหมายที่พระมหากษตัรยิ์ที่ทรงบญัญตัิโดยคําแนะนํา

และยนิยอมของรฐัสภาซึง่มกีระบวนการบญัญตัริา่งพระราชบญัญตัดิงัต่อไปน้ี 

2.1 ผูม้สีทิธเิสนอรา่งพระราชบญัญตั ิ

(1) คณะรฐัมนตร ี

(2) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไมน้่อยกวา่ยีส่บิคน 

(3) ศาลหรอืองคก์รอสิระตามรฐัธรรม เฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจดั

องคก์รและกฎหมายทีป่ระธานศาลและประธานองคก์รนัน้เป็นผูร้กัษาการ หรอื 

(4) ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จาํนวนไมน้่อยกว่าหน่ึงหมื่นคนเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย

ตามมาตรา 163 

ในกรณีที่ร่างพระราชบญัญตัซิึ่งมผีู้เสนอตาม (2) (3) หรอื (4) เป็นร่าง

พระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิจะเสนอไดก้ต่็อเมือ่มคีาํรบัรองของนายกรฐัมนตร ี

ในกรณีที่ประชาชนได้เสนอร่างพระราชบญัญัติใดตาม (4) แล้ว หาก

บุคคลตาม (1) หรอื (2) ไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตัทิีม่หีลกัการเดยีวกบัร่างพระราชบญัญตัิ

นัน้อกี ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 163 วรรคสี ่มาใชบ้งัคบักบัการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

นัน้ดว้ย 

รา่งพระราชบญัญตัใิหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน 

2.2 กระบวนพจิารณารา่งพระราชบญัญตั ิ

  ในชัน้ต้นใหนํ้าร่างพระราชบญัญตัเิสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรซึ่งจะมกีาร

พจิารณาสามวาระ หากสภาผูแ้ทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว้ ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรเสนอ

ร่างพระราชบัญญัตินั ้นต่อวุฒิสภา ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน           

ถา้วุฒสิภาพจิารณาไม่เสรจ็ภายในเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าวุฒสิภาใหค้วามเหน็ชอบในร่าง

พระราชบญัญตั ิถ้าวุฒสิภาเห็นชอบด้วยกบัสภาผู้แทนราษฎร ให้นายกรฐัมนตรนํีาขึน้

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัร่างพระราชบญัญตัินัน้จาก

รฐัสภา เพือ่พระมหากษตัรยิท์รงลงพระปรมาภไิธย และเพือ่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

แลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัเป็นกฎหมายได1้3

1 

                                                        
1รายละเอยีดอื่น ๆ ใหด้รูฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 142-154.  
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 3.  พระราชกาํหนด 

  พระราชกําหนด คอื กฎหมายทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงตราขึน้มาตามคําแนะนํา

ของคณะรฐัมนตร ีซึง่สองประเภท คอืพระราชกําหนดทัว่ ๆ ไปประเภทหน่ึง และพระราช

กาํหนดทีเ่กีย่วดว้ยภาษอีากรหรอืเงนิตราอกีประเภทหน่ึง 

  พระราชกําหนดทัว่ ๆ ไป จะตราขึน้มาต้องเป็นกรณีที่มเีหตุฉุกเฉินที่จําเป็น

รีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และต้องเป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรกัษาความ

ปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ 

หรอืป้องกนัภยัพบิตัสิาธารณะ และจะเรยีกประชมุรฐัสภาใหท้นัทว่งทไีมไ่ด ้

  สาํหรบัพระราชกําหนดเกีย่วกบัภาษอีากรหรอืเงนิตรานัน้ เป็นการตราขึน้มา

ในระหว่างสมยัประชุมเป็นกรณีซึ่งจะต้องได้รบัการพจิารณาโดยด่วนและลบัเพื่อรกัษา

ประโยชน์ของแผน่ดนิ 

  พระราชกําหนดเมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคบัเป็น

กฎหมายได ้และต้องนําเสนอต่อรฐัสภาเพื่อพจิารณาโดยมชิกัชา้ในการประชุมรฐัสภาใน

คราวต่อไป กรณีที่เป็นพระราชกําหนดทัว่ไป สําหรบัพระราชกําหนดที่เกี่ยวด้วยภาษี

อากรและเงนิตรา จะต้องนําเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรนับแต่วนัถดัจากการประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา14

1  

  

 4.  พระราชกฤษฎีกา 

  พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่พระมหากษตัรยิ์ทรงตราขึน้โดยคําแนะนํา

ของคณะรฐัมนตรีเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญประเภทหน่ึง เช่น ตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 108 บญัญตัวิ่า “พระมหากษตัรยิ์

ทรงไวซ้ึง่ พระราชอาํนาจในการยุบสภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรขึ้น การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา...” หรอืกรณีตาม

มาตรา 118 เมือ่วาระของสมาชกิวุฒสิภาซึง่มาจากการเลอืกตัง้สิน้สดุลง พระมหากษตัรยิ์

จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิวุฒสิภาซึ่งมาจากการเลอืกตัง้ใหม่

เป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป...” เป็นตน้ 

                                                        
1รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 186 
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  พระราชกฤษฎกีาอกีประเภทหน่ึง ไดแ้ก่พระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามพระราช 

บญัญตัิหรอืพระราชกําหนด เพื่อกําหนดรายละเอียดที่สําคญัของพระราชบญัญตัิหรอื  

พระราชกําหนดนัน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่ต้องไป

พจิารณารายละเอยีดของกฎหมาย จงึมอบหมายใหฝ้่ายบรหิารไปดําเนินการโดยเฉพาะ

อย่างยิง่พระราชบญัญตั ิหรอืพระราชกําหนดบางฉบบัทีเ่ป็นเรื่องทางเทคนิค ฝา่ยบรหิาร

ย่อมกําหนดได้ดีกว่า ถ้ามีพฤติการณ์เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกานัน้เปลี่ยนแปลงไป        

กส็ามารถแกไ้ขไดโ้ดยงา่ย พระราชกฤษฎกีาเมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ย่อมมี

ผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายได ้

 

 5.  กฎกระทรวง 

  กฎกระทรวง ได้แก่ กฎหมายที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ตราขึ้นมาเพื่อกําหนด

รายละเอยีดปลกีย่อยของพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกําหนดที่มอบอํานาจให้รฐัมนตร ี    

ผู้รกัษาการตามพระราชบญัญตัิหรอืพระราชกําหนดเป็นผู้ตราขึ้นมา กฎกระทรวงเมื่อ

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ยอ่มมผีลใชเ้ป็นกฎหมายได ้

  สาํหรบัขอ้บญัญตัจิงัหวดั เทศบญัญตั ิขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร ขอ้บญัญตัิ

เมอืงพทัยา และขอ้บญัญตัิสภาตําบล เป็นกฎหมายท้องถิ่น การตราขอ้บญัญตัิเหล่าน้ี

เป็นไปตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยการปกครองทอ้งถิน่เหลา่นัน้ 

 

1.3  การแบง่ประเภทของกฎหมาย 

 ประเทศต่าง ๆ มกีารบญัญตักิฎหมายขึน้มาใช้เพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ จํานวน

มาก จงึมคีวามจําเป็นต้องแบ่งเป็นประเภทเพื่อประโยชน์ในการศกึษา การใชใ้หถู้กต้อง

และการตคีวาม 

 ปจัจุบนัมกีารนิยมแบง่ประเภทของกฎหมาย ดงัน้ี 

1. การแบง่ประเภทของกฎหมายตามลกัษณะแหง่การใช ้

2. การแบง่ประเภทของกฎหมายตามลกัษณะความสมัพนัธข์องคูก่รณ ี
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1. การแบ่งประเภทของกฎหมายตามลกัษณะแห่งการใช้  เป็นการแบ่งแยก

กฎหมายโดยคํานึงถึงว่าเมื่อมีคดีความเกิดขึ้น จะต้องใช้กฎหมายใดบงัคบักบัคดีนัน้      

ซึง่อาจแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

  1)  กฎหมายสารบญัญตั ิ(Substantive Law) คอืกฎหมายทีก่ําหนดสทิธแิละ

หน้าที่ของบุคคลซึ่งได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายที่บญัญัติ

ขึน้มาเพื่อควบคุมการประพฤตปิฏบิตัทิี่เป็นอนัตรายต่อสงัคม ซึ่งได้แก่ กฎหมายอาญา 

บทบญัญตัทิีส่าํคญัทางอาญา ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 และพระราชบญัญตัอิื่น

ทีม่โีทษทางอาญา เชน่ พระราชบญัญตักิารพนนั เป็นตน้ 

              2)  กฎหมายวธิสีบญัญตัหิรอืกฎหมายวธิพีจิารณาความ (Adjective Law หรอื 

Procedural Law)  

  กฎหมายวธิสีบญัญตั ิคอื กฎหมายทีบ่ญัญตัเิกี่ยวกบัการบงัคบัตามสทิธิ

และหน้าทีต่ามที่กําหนดไวใ้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยศาล เป็นวธิบีงัคบัให้ลูกหน้ี

ชําระหน้ีตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายสารบญัญตั ิถ้าหากไม่มกีฎหมายวธิพีจิารณาความ 

กฎหมายสารบญัญตักิ็ไม่อาจมสีภาพบงัคบั ในทํานองเดยีวกนั กฎหมายสารบญัญตัใิน

ส่วนที่เป็นบทบญัญตัิทางอาญา หากไม่มกีฎหมายวิธีสบญัญตัิทางอาญา ก็ไม่อาจนํา

ผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษตามกระบวนยุตธิรรมทางอาญาได ้

  กฎหมายวธิสีบญัญตัทิางแพง่ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพ่ง ซึ่งบญัญตัิถึงวธิีการฟ้องร้องลูกหน้ีต่อศาล การพจิารณาคดีของศาลชัน้ต้น    

ชัน้อุทธรณ์ และชัน้ฎีกา ตลอดจนการบงัคบัคด ีสําหรบักฎหมายวธิสีบญัญตัทิางอาญา 

ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบญัญัติถึงวิธีการจบักุม การค้น    

การสอบสวน การดําเนินคดีในชัน้พนักงานอัยการ การพิจารณาคดีของศาลชัน้ต้น       

ชัน้อุทธรณ์ ชัน้ฎกีา และกระบวนการหลงัศาลมคีาํพพิากษาคดเีสรจ็เดด็ขาด 

  นอกจากประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ และประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความอาญา ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายวธิีสบญัญตัิหลกัของประเทศไทย ยงัมี

กฎหมายวธิสีบญัญตัอิื่น ๆ ในรูปของพระราชบญัญตัอิกีหลายฉบบั เช่น พระราชบญัญตัิ

จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัต ิ        

วธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 เป็นตน้ 
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 2.  การแบ่งแยกประเภทของกฎหมายตามลกัษณะความสมัพนัธข์องคู่กรณี 

เป็นการแบ่งแยกกฎหมายโดยการพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของคู่กรณีว่าเป็นความ 

สมัพนัธ์ระหว่างใครกบัใคร ซึง่ไดแ้ก่ความสมัพนัธ์ระหว่างเอกชนกบัเอกชน หรอืระหว่าง

เอกชนกบัรฐัหรอืระหว่างรฐักบัรฐั ดงันัน้ การแบ่งแยกประเภทของกฎหมายตามลกัษณะ

ความสมัพนัธข์องคูก่รณ ีจงึแบง่กฎหมายออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

  1)  กฎหมายเอกชน 

  2)  กฎหมายมหาชน 

  3)  กฎหมายระหวา่งประเทศ 

 

  1)  กฎหมายเอกชนที่สําคญัได้แก่กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่บญัญตัิถึง

ความสมัพนัธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนในฐานะเท่าเทยีมกนั ทัง้น้ี รวมถงึนิตบิุคคลด้วย 

เป็นกฎหมายที่กําหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ตัง้แต่เกิดจนกระทัง่ตาย ซึ่งเกิดจาก        

นิตกิรรม สญัญา ละเมดิ ความสมัพนัธใ์นครอบครวั ตลอดจนเรือ่งมรดก กฎหมายทีส่าํคญั

อกีลกัษณะหน่ึงไดแ้ก่ กฎหมายพาณิชย ์กฎหมายพาณิชยเ์ป็นกฎหมายเกีย่วกบัการคา้ขาย 

ธุรกจิการพาณิชยต่์าง ๆ ประเทศไทยไดนํ้ากฎหมายพาณิชย์มารวมกบักฎหมายแพ่งไว้

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซึง่เป็นการแตกต่างจากต่างประเทศ เช่น ประเทศ

ฝรัง่เศส และประเทศเยอรมนั ซึง่มกีารแยกกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชยอ์อกจากกนั   

เป็นประมวลกฎหมายแพง่และประมวลกฎหมายพาณชิย ์ 

  2)  กฎหมายมหาชน 

   กฎหมายมหาชน ไดแ้ก่ กฎหมายทีก่ําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั หรอื

หน่วยงานของรฐักบัประชาชนในฐานะที่รฐัเป็นฝ่ายปกครอง กล่าวคือ ในฐานะที่รฐัมี

อํานาจเหนือประชาชน ดงันัน้ กฎหมายมหาชนจึงครอบคลุมถึงกฎหมายรฐัธรรมนูญ 

กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษี กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ กฎหมายวธิพีจิารณาทางปกครอง เป็นตน้ 

   อย่างไรก็ตามมบีางประเทศ เช่น ประเทศฝรัง่เศส ถอืว่ากฎหมายอาญา 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ล้วนแต่เป็น

กฎหมายเอกชน โดยมเีหตุผลว่าความจรงิความผดิทางอาญาส่วนใหญ่กําหนดขึน้มาเพื่อ

รกัษาความสงบสุขระหว่างเอกชนต่อเอกชนดว้ยกนั เช่น ไม่ใหฆ้่ากนั หรอืลกัทรพัย์กนั  
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ในสว่นทีเ่ป็นกฎหมายวธิพีจิารณาความ แมร้ฐัจะเขา้มาเกีย่วขอ้งกเ็พยีงแต่อยู่ในฐานะเป็น

ผูร้กัษากตกิาเทา่นัน้ ไมใ่ชก่ฎหมายทีก่ฎหมายกาํหนดนิตสิมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัเอกชน15

1 

  3)  กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ บรรดาหลกัการ 

จารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ ที่กําหนดความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ และองค์กร       

นิตบิุคคลระหวา่งประเทศ 

   กฎหมายระหว่างประเทศไทยไม่ได้มทีี่มาจากองค์กรนิติบญัญตัิดงัเช่น

กฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ หากแต่มทีีม่าจาก   

   1.  สนธสิญัญาระหวา่งประเทศ (International treaties) เรยีกวา่สนธสิญัญาที่

มลีกัษณะเป็นกฎหมาย (law making treaty) มลีกัษณะเป็นสนธสิญัญาพหุภาค ีเกดิจากการที่

รฐัหลาย ๆ รฐัตกลงกนัทาํสนธสิญัญาขึน้โดยมเีจตนาจะกําหนดกฎเกณฑใ์นความสมัพนัธ์

ขึน้มาใหม่ ต่อมาอาจมรีฐัอื่นเขา้เป็นภาค ีเช่น อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยกฎหมาย

ทะเล 1982 อนุสญัญากรุงเวยีนนาว่าดว้ยเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัของทูต 1961 (Vienna 

Convention of Diplomatic Privileges and Immunities 1961) เป็นตน้ 

   2.  จารตีประเพณีอนัเป็นทีย่อมรบัและถอืปฏบิตัขิองนานาประเทศ เช่น 

เรื่อง เขตอํานาจเหนือเขตแดน เสรภีาพของทะเลหลวง เอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัของรฐั

และสทิธขิองคนต่างดา้ว เป็นตน้ 

   3.  หลกักฎหมายทัว่ไปอนัเป็นที่ยอมรบัของรฐัที่มอีารยะ เช่น หลกัการ

ทีว่่ารฐัอาจเรยีกค่าเสยีหายไดถ้า้พลเมอืงของตนเองถูกทํารา้ยโดยอกีรฐัหน่ึงในลกัษณะที่

เป็นการละเมดิกฎหมายระหวา่งประเทศ 

   4.  คําพพิากษาของศาลระหว่างประเทศและตําราทีเ่ขยีน และเรยีบเรยีง

โดยผูท้รงคุณวฒุทิางกฎหมายระหวา่งประเทศ 

 

1.4  การบงัคบัใช้กฎหมาย 

 เมื่อรฐับญัญตักิฎหมายขึน้มา ย่อมมขีอ้ทีจ่ะต้องพจิารณาว่า (1) กฎหมายเริม่ใช้

เมือ่ใด  (2) กฎหมายใชท้ีไ่หน และ (3) บุคคลทีก่ฎหมายใชบ้งัคบั 

                                                        
1ชาญชยั  แสวงศกัดิ,์ คําอธิบายกฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพ์วิญ�ูชน,  

2551), หน้า 35. 
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1.  กฎหมายเร่ิมใช้เมื่อใด 

     โดยปกตกิฎหมายย่อมเริม่ใชเ้มื่อมกีารประกาศใชใ้นหนังสอืแจ้งข่าวสารของ

ทางราชการ สาํหรบัประเทศไทย มกีารประกาศใชก้ฎหมายในหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา      

ซึง่จดัพมิพข์ึน้เป็นครัง้แรกในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่4 

เหตุผลของการที่ต้องประกาศในหนังสอืราชกจิจานุเบกษากเ็พื่อใหป้ระชาชนทราบเป็น

การทัว่ไป เพราะบุคคลย่อมไมอ่าจแกต้วัวา่ไม่รูก้ฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทางอาญา 

เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ประชาชนว่าตัง้แต่มกีารประกาศใชก้ฎหมายแลว้ สิง่ใดบา้ง

ทีป่ระชาชนทําไดแ้ละสิง่ใดบา้งทีป่ระชาชนทําไม่ได ้และเพื่อความยุตธิรรมกฎหมายย่อม

ไมม่ผีลยอ้นหลงั เวน้แต่จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์แก่ประชาชน 

 การมผีลบงัคบัใชก้ฎหมายอาจมดีงัในกรณต่ีอไปน้ี 

 1)  มีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นกรณี

เรง่ดว่นเกีย่วกบัเงนิตราหรอืภาษ ีหรอืกรณฉุีกเฉินอยา่งยิง่ 

 2)  มผีลบงัคบัใชใ้นวนัถดัจากวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา ซึ่งพระราช 

บญัญตัทิัว่ ๆ ไปจะมกีารบญัญตัใินลกัษณะเชน่น้ี เพือ่ใหป้ระชาชนมโีอกาสทราบขอ้ความ

ของพระราชบญัญตันิัน้ ๆ ลว่งหน้าหน่ึงวนั 

 3)  มผีลบงัคบัใชใ้นวนัทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย เช่น ในพระราชบญัญตัใิห้ใช้

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 15 

พฤศจกิายน 2499 บญัญตัไิวใ้นมาตรา 3 ใหป้ระมวลกฎหมายอาญาใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป ทัง้น้ีเน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่

สาํคญั จงึกําหนดเวลาใหม้ผีลบงัคบัเป็นเวลายาวนานพอสมควร เพื่อใหป้ระชาชนและผูม้ ี

หน้าทีใ่ชก้ฎหมายไดศ้กึษาเป็นการลว่งหน้า 

 4)  กําหนดใหก้ฎหมายมผีลใชบ้งัคบัโดยไม่ระบุ วนั เดอืน ปี แต่กําหนดเป็น

จํานวนวนั เดอืน หรอืปี ทีจ่ะใหม้ผีลใชบ้งัคบัหลงัจากประกาศในราชกจิจานุเบกษา เช่น 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กําหนดหน่ึงรอ้ย

แปดสบิวนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นต้นไป พระราชบญัญตัคิุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2541 จงึเริม่มี

ผลใชบ้งัคบัในวนัที ่19 สงิหาคม 2541 
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     5)  กาํหนดใหใ้ชใ้นอนาคตโดยไมร่ะบุ วนั เดอืน ปี หรอืระยะเวลาทีแ่น่นอน 

แต่จะกําหนดไว้ว่าจะบงัคบัใช้กฎหมายเมื่อใด ให้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือ

กฎกระทรวง โดยกําหนดสถานทีแ่ละวนัทีใ่ชบ้งัคบัอกีชัน้หน่ึง เช่น พระราชบญัญตัปิฏริปู

ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 บญัญตัวิ่าการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในทอ้งถิน่ใด 

เมือ่ใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา เป็นตน้   

2.  สถานท่ีใช้กฎหมาย 

 หลกัมีว่ากฎหมายของประเทศใด ย่อมมีผลใช้บงัคบัในเขตแดนที่ตนเองมี

อํานาจอธปิไตยเหนือเขตแดนนัน้ ดงันัน้กฎหมายไทยย่อมมผีลใชบ้งัคบัในราชอาณาจกัรไทย 

ซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็วา่ประเทศไทยใชห้ลกัดนิแดน คาํวา่ ราชอาณาจกัร (ไทย) หมายถงึ  

 1)  พืน้แผน่ดนิในประเทศไทยซึง่รวมถงึ แมน้ํ่า ลาํคลอง สว่นการจะกําหนดว่า

บรเิวณใดเป็นอาณาเขตประเทศไทยในกรณีทีม่เีขตแดนตดิต่อกบัประเทศขา้งเคยีง กต็อ้ง

มกีารทาํขอ้ตกลงในเรือ่งการปกัปนัเขตแดนรว่มกนั 

 2)  ทะเลอนัเป็นอ่าวไทย ตามพระราชบญัญตักิําหนดเขตจงัหวดัในอ่าวไทยตอน

ใน พ.ศ. 2502  พืน้ทีบ่รเิวณอ่าวไทยมบีางส่วนทีห่่างจากทะเลอาณาเขต ซึ่งควรจะเป็น

ทะเลหลวง แต่ประเทศไทยถอืว่าพืน้น้ําทะเลดงักล่าวเป็นอ่าวประวตัศิาสตร1์ 6

1 จงึไดม้กีาร

ประกาศใหเ้ป็นเขตแดนของประเทศไทย โดยประกาศดงักลา่วแลว้ 

 3)  ทะเลอนัห่างชายฝ ัง่ที่เป็นดนิแดนของประเทศไทย ไม่เกนิ 12 ไมล์ทะเล 

หรอืเรยีกกนัวา่ทะเลอาณาเขตของประเทศไทย  

 4)  พืน้อากาศเหนือ ขอ้ 1, 2 และ 3 

      เรอืไทยในทะเลหลวงไม่ใช่ดนิแดนไทย ในทํานองเดยีวกนัอากาศยานไทย

ทีจ่อดอยู่ทีส่นามบนิต่างชาตกิไ็ม่ใช่ดนิแดนไทย เพยีงแต่ถ้ามกีารกระทําความผดิในเรอื

ไทยหรอือากาศยานไทย ไมว่า่จะอยู่ ณ ทีใ่ด ใหถ้อืวา่กระทาํในราชอาณาจกัรไทย เพือ่ให้

ศาลมเีขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดทีีเ่กดิในเรอืไทยหรอือากาศยานไทยเทา่นัน้ 

       สถานทูตของต่างประเทศที่ตัง้อยู่ ในประเทศไทย เป็นการตัง้อยู่ ใน

ราชอาณาจกัรไทย เพยีงแต่สถานทตูของต่างประเทศเหล่านัน้ไดร้บัเอกสทิธิแ์ละการคุม้กนั

                                                        
1อ่าวประวตัศิาสตร ์(Historical Bay) คอือ่าวทีร่ฐัชายฝ ัง่อา้งสทิธมิอีํานาจเหนือโดยทีร่ฐัต่างประเทศ

น่ิงเฉยต่อการอา้งสทิธขิองรฐัชายฝ ัง่ ด ูHenry Campbell Black. Black’s Law Dictionary St. Paul, Minn: 

West Publishing Co. 1979, p. 657.  
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ไม่ให้ผู้อื่นเขา้ไปในสถานทูต ขณะเดยีวกนัสถานทูตไทยที่ตัง้อยู่ต่างประเทศก็ไม่ถือว่า

ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

 3. บคุคลท่ีกฎหมายใช้บงัคบั 

       กฎหมายทีร่ฐับญัญตัขิึน้ย่อมบงัคบัใชก้บัทุกคนทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย โดย

ไม่จํากดั สญัชาต ิศาสนา หรอืภาษา ดงันัน้กฎหมายที่รฐับญัญตัขิึน้มาย่อมใชบ้งัคบักบั  

คนไทย หรือคนต่างด้าวที่อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม        

คนต่างดา้วอาจไม่ไดม้สีทิธต่ิาง ๆ หรอื ไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากกฎหมายเท่าเทยีม

กบัผูม้สีญัชาตไิทย เช่นคนต่างดา้วย่อมไม่มสีทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ คนต่างดา้วย่อม

ไม่มสีทิธปิระกอบธุรกจิบางประเภท เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตตามพระราชบญัญตัวิ่าด้วย

การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว เป็นตน้ สาํหรบับุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในบงัคบั

ของกฎหมายไทย ไดแ้ก่ บุคคลทีก่ลา่วไวแ้ลว้ในบทที ่1 ทีว่า่ดว้ยลกัษณะของกฎหมาย 

 4. การใช้กฎหมายกบัข้อเทจ็จริง 

  การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง หมายถึงการปรับบทกฎหมายให้เข้ากับ

ขอ้เทจ็จรงิหรอืคดทีีเ่กดิขึน้ ถา้เป็นคดอีาญาพนกังานสอบสวนอาจตอ้งนํากฎหมายไปปรบั

กบัขอ้เทจ็จรงิว่าผูต้อ้งหากระทําความผดิฐานใด พนักงานอยัการกต็อ้งปรบับทกฎหมาย

เพือ่ส ัง่ฟ้องจาํเลยต่อศาล ผูพ้พิากษาซึง่มหีน้าทีต่ดัสนิคด ีกต็อ้งหากฎหมายมาเพือ่ตดัสนิ

คด ีในสว่นคดแีพง่นัน้เป็นเรื่องทีเ่อกชนฟ้องเอกชนดว้ยกนั โจทกต์อ้งหากฎหมายมาปรบั

ใชก้บัคดขีองตนว่าจะฟ้องจําเลยขอ้หาใด ในขณะทีจ่ําเลยกต็้องหากฎหมายเพื่อต่อสูค้ด ี 

ผูพ้พิากษากต็้องคน้หากฎหมายมาเพื่อตดัสนิคด ีในการปรบัใชก้ฎหมาย ถ้ากฎหมายมี

ความชดัเจน ผูป้รบัใชก้ฎหมายกไ็ม่จําเป็นตอ้งตคีวาม หากกฎหมายมคีวามหมายไม่ชดัเจน 

หรอืกํากวม หรอืมคีวามหมายหลายนัย ผูป้รบัใชก้ฎหมายกจ็ําเป็นตอ้งตคีวามกฎหมาย

เสยีก่อนเพือ่ใหไ้ดค้วามหมายทีถู่กตอ้ง ซึง่จะไดก้ลา่วในบทต่อไป 

  ในการใชก้ฎหมายกบัขอ้เทจ็จรงิ กรณปีกตมิหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

  1.  ต้องพจิารณาว่าขอ้เท็จจรงิเป็นเรื่องอะไร กล่าวคอืเมื่อมกีารกระทําหรอื

เหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ต้องพิจารณาว่าการกระทําหรือเหตุการณ์ที่เกิดควรจะเป็นเรื่อง

อะไรบ้าง เช่น การที่นายแดงไปทําร้ายนายเขยีวจนได้รบัอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ      

ซึง่เป็นละเมดิในทางแพง่ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420 ขณะเดยีวกนั

กเ็ป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 
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  2.  ต้องพจิารณาว่าตวับทกฎหมายในเรื่องนัน้ ๆ มวี่าอย่างไร เมื่อทราบว่ามี

ขอ้เทจ็จรงิอย่างไร ตามขอ้ 1 แลว้ กต็อ้งพจิารณาว่าตวับทกฎหมายทีจ่ะนํามาปรบัใชม้วี่า

อย่างไร ซึ่งจะทราบจากการศกึษาตวับทกฎหมาย และคําอธบิายกฎหมาย ดงันัน้ การที่

นายแดงทําร้ายนายเขยีวจนได้รบัอนัตรายแก่กายหรอืจิตใจ ในทางแพ่งย่อมเป็นการ

ละเมดิ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420 ซึง่บญัญตัวิา่ “ผูใ้ดกระทาํโดย

จงใจ ฤๅประมาทเลินเล่อ ทําต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ด ี

รา่งกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิฤๅสทิธอิย่างหน่ึงอย่างใดกด็ ีท่านวา่ผูน้ัน้ทํา

ละเมดิจาํตอ้งใชค้า่สนิไหมทดแทนเพือ่การนัน้” 

   ส่วนความผดิทางอาญาย่อมจะเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 295 ซึ่งบญัญตัวิ่า “ผูใ้ดทํารา้ยผูอ้ื่นจนเป็นเหตุให้เกดิอนัตรายแก่กายหรอืจติใจ

ของผูอ้ื่นนัน้ ผูน้ัน้กระทาํความผดิฐานทาํรา้ยรา่งกาย ตอ้งระวางโทษ.....” 

  3.  ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ตอ้งเขา้หลกัเกณฑห์รอืองคป์ระกอบของกฎหมาย 

   เมื่อทราบหลกัเกณฑห์รอืองค์ประกอบของกฎหมายในเรื่องนัน้แลว้ กต็้อง

นําขอ้เทจ็จรงิไปปรบักบัหลกัเกณฑ์หรอืองค์ประกอบของกฎหมายดงักล่าว ดงัตวัอย่าง

ขา้งต้น ในทางแพ่งกต็้องดูมกีารกระทํารา้ยผูอ้ื่นโดยจงใจหรอืไม่ หรอืในทางอาญาเรื่อง

ความผดิฐานทําร้ายร่างกายก็ต้องดูว่า มกีารทําร้ายผู้อื่นจนได้รบัอนัตรายแก่กายหรอื

จติใจโดยเจตนาหรอืไม ่อนัเป็นองคป์ระกอบของความผดิฐานทาํรา้ยรา่งกาย 

  4. เมื่อนําขอ้เทจ็จรงิมาปรบัเขา้กบัหลกัเกณฑห์รอืองคป์ระกอบของกฎหมาย

ในเรื่องนัน้ ๆ แล้ว หากปรากฏว่าขอ้เทจ็จรงิเขา้ได้กบัหลกัเกณฑ์หรอืองค์ประกอบของ

กฎหมายไดค้รบถ้วนบรบิูรณ์ เรากจ็ะไดผ้ลลพัธ์หรอืคําตอบทีต่อ้งการ เช่น ตามตวัอย่าง

ในข้อก่อนหน้าน้ีในทางแพ่ง นายแดงย่อมมีความผิดฐานทําละเมิดต่อนายเขยีวตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420 ในทางอาญา นายแดงย่อมมคีวามผดิฐาน

ทาํรา้ยรา่งกายนายเขยีว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 

   การทีบุ่คคลใดจะสามารถใชก้ฎหมายแก่ขอ้เทจ็จรงิไดอ้ย่างถูกตอ้ง บุคคล

นัน้กต็อ้งสามารถกลัน่กรองขอ้เทจ็จรงิไดอ้ย่างถูกตอ้งว่าเป็นเรื่องอะไร และตอ้งมคีวามรู้

เรื่องหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือองค์ประกอบของกฎหมายที่จะนํามาปรับใช้กับ

ขอ้เทจ็จรงิเป็นอยา่งด ีจงึสามารถนําเอากฎหมายไปปรบัใชก้บัขอ้เทจ็จรงิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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