
 

เลขเสรจ็ 
๒๙๐/๒๕๔๓ 
 
            (สําเนา) 
ท่ี นร ๐๖๐๑/๕๑๔     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      ทาชางวังหนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
 
     ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
เร่ือง 
เรื่อง  ขอหารือวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ 
 
เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย  (๑)  สําเนาหนังสือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดวนมาก 
                              ท่ี นร ๒๒๐๑/๑๑๖ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ 
          (๒)  บันทึก เรื่อง  วันเริ่มใชบังคับพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปราม 
                              การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
เนื้อหา 
  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดมีหนังสือตามส่ิงท่ีสงมาดวย  
(๑) ขอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายวาวันท่ีพระราช 
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เริ่มมีผลใชบังคับเปนวันใด นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวขางตน 
แลว เห็นวา การกําหนดเวลาเริ่มใชบังคับกฎหมายนั้น จะตองเปนไปตามบทบัญญัติที่กําหนดไว 
ในกฎหมายนั้นเอง เพราะมิใชเปนเรื่องการคํานวณนับระยะเวลาตามบทบัญญัติวาดวยระยะเวลา 
ในลักษณะ ๕ บรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเมื่อมาตรา ๒ แหงพระราช 
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไวอยางชัดเจนแลววา พระราช 
บัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป ดังน้ัน กําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันจึงตองเริ่มนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติลง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวันแรก เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ เปนตนไป 
  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนเปนขอสังเกตเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑการนับระยะเวลาที่กฎหมายจะมีผลใชบังคับซึ่งปรากฎอยูในคําพิพากษาศาลฎีกาวา  
คําพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องนี้มี ๒ คําพิพากษาและขัดแยงกัน กลาวคือคําพิพากษาศาลฎีกา  
ท่ี ๕๘๐๙/๒๕๓๙ ที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอางวา ในคําพิพากษาศาลฎีกา
นี ้



 

ไดนับระยะเวลาที่กฎหมายมีผลใชบังคับตามวิธีการนับระยะเวลาที่บัญญัติอยูในประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย คือไมนับวันแรกรวมคํานวณเขาดวย แตกอนมีคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกลาว  
ศาลฎีกาไดเคยพิพากษาวางบรรทัดฐานวิธีการนับระยะเวลาที่กฎหมายจะมีผลใชบังคับไวเชนกัน  
คือ คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๗๐/๒๔๗๗ ซึ่งพิพากษาวาเมื่อกฎหมายกําหนดใหใชบังคับในวันใด  
กฎหมายก็ยอมมีผลใชบังคับในวันนั้น มิใชมีผลในวันรุนขึ้นตามวิธีการนับระยะเวลาตามที่บัญญัติ 
อยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงความเห็นทางกฎหมายท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา 
วินิจฉัยนี้อยูในแนวทางเดียวกับคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๐/๒๔๗๗ อยางไรก็ตาม คําพิพากษา
ของ 
ศาลนั้นยอมมีผลเฉพาะคดีนั้น ๆ เทานั้น มิไดมีผลเปนการท่ัวไป แตสําหรับความเห็นของ 
คณะกรรมการกฤษฎีกานั้น คณะรฐัมนตรไีดมีมติ เม่ือวันที ่๒๘ กุมภาพันธ ๒๔๘๒ วา เม่ือ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นทางกฎหมายเปนประการใดแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม  
ถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  รายละเอียดของความเห็นปรากฎตามบันทึกท่ีไดเสนอมาพรอมหนังสือน้ีและใน 
การพิจารณาเรื่องนี้มีผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนผูชี้แจงขอเท็จจริง 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงช่ือ)  ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต 
              (นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต) 
           เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานเลขานุการกรม 
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ 
โทรสาร ๒๒๖๖๒๐๔ 
www.krisdika.go.th 
 
 
              บันทึก 
เรื่อง  วันเริ่มใชบังคับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
          --------------- 
 
  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี นร  
๒๒๐๑/๑๑๖ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ตามท่ีได 
มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ และในมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได 
บัญญัติวา "พระราชบญัญัตินีใ้หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน 



 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป" นั้น สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดพิจารณาแลว 
เห็นวา กฎหมายดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพในชีวิต รางกาย ช่ือเสียง และทรัพยสินของ 
ประชาชนโดยตรง การนับวันใชบังคับของกฎหมายจึงตองมีความชัดเจนถูกตองดวย ท้ังน้ี เพื่อ
ขจัด 
ปญหาในการปฏิบัติของผูท่ีมีหนาที่เกี่ยวของ แตตามบทบัญญัติมาตรา ๒ แหงกฎหมายดังกลาว  
ไดมีความเห็นในการนับวันใชบังคับกฎหมายนี้ออกเปนสองฝาย กลาวคือ 
  ๑. ฝายแรกเห็นวากฎหมายนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒  
เปนตนไป โดยมีเหตุผลในการนับวันใชบังคับ ถือตามหลักประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา ๑๙๓/๓ คือ ไมนับวันแรกที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตเริ่มนับวันถัดไป  
เมื่อกฎหมายนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ วันแรก (๒๑ เมษายน  
๒๕๔๒) ไมนับแตเริ่มนับวันถัดไป คือ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ ทําใหการนับวันพนกําหนด 
๑๒๐  
วัน ของฝายแรกนี้เปนเปนวันที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ อันเปนวันที่ทําใหกฎหมายนี้มีผลใชบังคับ  
(เทียบเคียงไดกับคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๐๙/๒๕๓๙) 
  ๒. ฝายหลังเห็นวากฎหมายนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒  
เปนตนไป โดยมีเหตุผลในการนับวันใชบังคับ ถือตามตัวบทของกฎหมายที่มีการบัญญัติไวใน 
มาตรา ๒ เปนสําคัญ ซ่ึงบัญญัติวา "พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน 
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป" เมื่อกฎหมายนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน 
วันที ่๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ จึงเห็นวาการนับจะตองเริ่มนับตั้งแตวันที่ไดมีการประกาศในราชกิจจา
น ุ
เบกษาคือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ เปนตนไป มิใชเริ่มนับจากวันถัดจากวันประกาศ การนับวัน 
ของฝายหลังนี้ทําใหพนกําหนด ๑๒๐ วัน อันเปนวันที่ทําใหกฎหมายนี้มีผลใชบังคับเปนวันที ่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒  
  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงขอหารือเกี่ยวกับการนับวันที ่
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลใชบังคับควรเปนวันใด 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ไดพิจารณาปญหาขอหารือดังกลาว  
ขางตน โดยไดรับฟงคําชี้แจงจากผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลวมีความ 
เห็นวา กําหนดเวลาวันเริ่มใชบังคับกฎหมายจะตองเปนไปตามบทบัญญัติที่กําหนดไวในกฎหมาย 
นั้น ๆ เพราะมิใชเปนเรื่องการคํานวณนับระยะเวลาตามบทบัญญัติวาดวยระยะเวลาในลักษณะ ๕  
บรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งกรณีที่หารือมานี ้มาตรา ๒*(๑) แหงพระราช 
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนแลววาพระราช 
บัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป ดังน้ัน กําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันจึงตองเริ่มนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัต ิ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที ่๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ เปนวันแรกหรือวันที่หนึ่ง และครบ 
กําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๒ เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติปองกันและ 



 

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ อันเปน
วัน 
พนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน เปนตนไป 
 
      (ลงช่ือ)   ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต 
               (นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต) 
               เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา          
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
             มิถุนายน ๒๕๔๓ 
------------------------------------------- 
 *(๑) มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 
ชไมพร/แกไข 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 
 
 


