การเขียนบทเฉพาะกาลในกฎหมายลาดับรอง
นายยงยุทธ ชื้นประเสริฐ1

“บทเฉพาะกาล” เป็ น ถ้ อยค าที่ ป รากฏในบทบั ญ ญั ติข องกฎหมายเกื อ บทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ รวมถึงกฎหมายลาดับ
รองต่าง ๆ ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า “บทเฉพาะกาล” หมายถึง
“บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติให้ใช้เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งหรือกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับ
บทกฎหมายนั้น ” บทเฉพาะกาลจึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการรองรับการเปลี่ยนผ่าน เมื่อมีการตรา
กฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย นอกเหนือจากความหมายของ
บทเฉพาะกาลดังกล่าว ยังพบว่าการกาหนดบทเฉพาะกาลมีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้2
(๑) เพื่อให้ การดาเนิ น การของรัฐ หรือองค์กรที่เคยมีกฎหมายรองรับ สามารถดาเนินการ
ต่อเนื่องไปโดยไม่หยุ ดชะงัก จนกว่ากลไกของกฎหมายที่กาหนดขึ้นใหม่ห รือใช้บังคับนั้นมีความพร้อมหรือ
สามารถดาเนินการได้
(๒) เพื่อรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ จากการบังคับ
กฎหมายที่ตราขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใหม่ การยกเลิกปรับปรุงกฎหมาย (ยกเลิกฉบับเก่าแล้วตราใหม่)
หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
(๓) เพื่อรองรับการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของเอกชนที่มีขึ้นก่อนกฎหมายตราขึ้นใช้
บังคับ ให้เป็นการดาเนินการอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายต่อไป หรือให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไปในช่วงที่มีการเริ่มใช้บังคับกฎหมาย
(๔) เพื่อกาหนดกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับเป็นการชั่วคราวในวาระแรก หรือใน
ระยะแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
(๕) เพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ที่บุคคลได้รับมาโดยผลของกฎหมายฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปให้
คงมีอยู่ต่อไป
จึงอาจกล่าวได้ว่าการเขียนบทเฉพาะกาลนั้น เป็นบทบัญญัติที่มีไว้เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การดาเนินการก่อนกฎหมายใช้บังคับ หรือกรณีที่มีช่วงระยะเวลาก่อนการบังคับใช้กฎหมาย และการเริ่มมีผล
ของกฎหมาย หรือ กรณีที่เป็นการส่งผ่านระหว่างกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ ซึ่งมีความสาคัญต่อการร่าง
กฎหมายเป็นอย่างยิ่ง
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล ได้กล่าวถึงความยุ่งยากในการเขียนบทเฉพาะกาลว่า 3 การร่างบทเฉพาะ
กาลนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ความยากมีเหตุเนื่องมาจากการที่ผู้ร่างกฎหมายจะต้องเข้าใจโครงสร้างของทั้ง
กฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่แล้วนามาพินิจพิจารณาว่าถ้ามีความแตกต่างในกฎหมายแล้ว จะต้องสร้างจุด
เชื่อมโยงหรือไม่ จะต้องคิดก่อนว่าการเริ่มดาเนินการตามกฎหมายใหม่จะต้องทาสิ่งใดก่อน เช่น การสร้าง
หน่วยงานของรัฐขึ้นมาใหม่จะต้องโอนภาระหน้าที่ งบประมาณ ทรัพย์สินใดมาดาเนินการหรือไม่ บุคลากรจะ
มาจากที่ใด ด้วยวิธีการอย่างไร หรือถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมหรือการอนุญาต จะให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต
อยู่ แ ล้ ว ตามกฎหมายเดิม มี สิ ท ธิ ต่อ ไปเพี ย งใด หรือ ถ้ าเขายื่ น คาขอแล้ ว แต่ ยัง พิ จารณาไม่แ ล้ ว เสร็จ จะให้
ดาเนินการอย่างไร รวมทั้งอะไรเป็นหลักการใหม่ที่กฎหมายต้องการให้บังคับใช้ทันที โดยไม่ต้องมีบทเฉพาะกาล
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การเขียนบทเฉพาะกาลจึงเป็นการวิเคราะห์กฎหมายนั้นทั้งในปัจจุบันที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและต่อการ
ใช้กฎหมายนั้นในภายหน้า ที่จะไม่ให้มีปัญหาขาดความต่อเนื่องในการใช้กฎหมาย
การเขียนบทเฉพาะกาลจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ ไม่น้อยไปกว่าบทบัญญัติอื่น ๆ ในกฎหมาย
ฉบั บ นั้ น ๆ โดยในบทความฉบั บ นี้ ผู้ เขียนจะขอนาเสนอในส่ ว นของการเขียนบทเฉพาะกาล ในกฎหมาย
ลาดับรอง และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้สนใจต่อไป
กฎหมายลาดับรอง อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศ เป็ น ต้ น โดยกฎหมายล าดั บ รองจะมี บ ทบาทส าคั ญ ในการก าหนดรายละเอี ย ด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ก ฎหมายสามารถใช้ บั ง คั บ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น โดยปกติ ใ น
พระราชบัญญัติแต่ละฉบับจะให้อานาจฝ่ายบริหารในฐานะผู้ปฏิบัติ หรือผู้มีหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายไปกาหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย การยกร่างกฎหมายจึงมี
ความส าคั ญ ไม่ น้ อ ยกว่ า การยกร่ า งกฎหมายในระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ และ การเขี ย นบทเฉพาะกาล
ในกฎหมายลาดับรองจึงมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการเขียนบทเฉพาะกาลในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
๑. การพิจารณาว่ามีความจาเป็นต้องเขียนบทเฉพาะกาลหรือไม่
การพิจารณาว่ากฎหมายลาดับรองฉบับใดจะต้องมีบทเฉพาะกาลกาหนดไว้ หรือไม่นั้น สามารถนา
แนวทางตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกามาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ดังนี้4
“พระราชบัญญัติฉบับใดจาเป็นต้องมีบทเฉพาะกาลหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากโครงสร้างของ
กฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ ถ้ามีความแตกต่างในกฎหมายแล้ว และต้องการให้มีความต่อเนื่องของการ
บังคับใช้กฎหมาย ก็ต้องมีบทเฉพาะกาล พระราชบัญญัติบางฉบับไม่มีบทเฉพาะกาล ผู้ร่างไม่ประสงค์ให้เป็น
เช่นนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีความเห็นในกรณีดังกล่าว ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการสิ ทธิ บั ตรขึ้น ใหม่ แทน มีก ารเพิ่ม คุณสมบั ติของกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ และเพิ่ มจ านวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน เมื่อยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวโดยไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดเดิมไว้ จึงมีผลทาให้คณะกรรมการชุดเดิมต้องพ้นจากตาแหน่ง และต้อง
แต่งตั้งใหม่ (บันทึก เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สิทธิบัตร - คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรื่องเสร็จที่ ๒๑๔/๒๕๔๓)
(๒) กฎหมายใหม่ไม่มีบทเฉพาะกาล ยกเว้นในเรื่องคุณสมบัติให้แก่ผู้ยื่นคาขอตามกฎหมายเก่าซึ่ง
มิได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ขอไว้ ดังนั้น ผู้ยื่นคาขอไว้ตามกฎหมายเก่า แต่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
ใหม่ ย่อมขาดคุณสมบัติของผู้ขออาชญาบัตรหรือประทานบัตรที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาต (บันทึก เรื่อง
ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยแร่ (คุณสมบัติของผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราวและประทาน
บัตร) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) เรื่องเสร็จที่ ๒๙๖/๒๕๑๖)”
๒. รูปแบบของการเขียนบทเฉพาะกาล
๒.๑ แนวทางการเขียนบทเฉพาะกาล
การเขี ย นบทเฉพาะกาลในกฎหมายล าดั บ รองแต่ ล ะฉบั บ ผู้ ร่ า งจะต้ อ งพิ จ ารณา
สาระสาคัญของกฎหมายฉบับนั้น ๆ และการเขียนบทเฉพาะกาลมิได้มีรูปแบบแน่นอน แต่มีแนวทางในการ
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เขี ย นบทเฉพาะกาลส าหรั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ผู้ ร่ า งกฎหมายสามารถน ามาพิ จ ารณาประกอบในการ
ร่างกฎหมายลาดับรองได้ ดังนี้5
“(๑) ผู้ร่างกฎหมายต้องพิจารณาก่อนว่า เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นมีผลใช้บังคับ
แล้วจะทาให้สิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์ของบุคคล การปฏิบัติหรือการดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ้นสุดลง
หรือไม่ และถ้าหากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องสิ้นสุดลงแต่ในขณะเดี ยวกันก็ยังมีความจาเป็นที่จะต้องให้สิ่งเหล่านี้
คงมีอยู่ต่อไปเมื่อร่างพระราชบัญญัติใช้บังคับ หรือมีอยู่ต่อไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกว่ากลไกหรือมาตรการที่
กาหนดขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติจะเกิดหรือมีขึ้นแล้ว ย่อมเป็นกรณีที่จะต้องเขียนบทเฉพาะกาล
(๒) การพิจารณาเพิ่มบทเฉพาะกาลในร่างกฎหมายใหม่ต้องคานึงถึงหลักการสาคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่จัดทาขึ้นเสมอ เพื่อมิให้มีการร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระขัดแย้งกันเอง (เรื่องเสร็จที่
๗๓๐/๒๕๔๑) เพราะอาจมีผลทาให้การใช้บังคับกฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใหม่ได้
(๓) กรณีที่ต้องกาหนดบทเฉพาะกาลไว้ห ลายเรื่องโดยต้องกาหนดเป็นหลายมาตรา
ด้วยกันแล้ว ต้องจัดเรียงลาดับมาตราเหล่านั้นให้เป็นไปตามความสาคัญของเรื่อง
(๔) ต้องการกาหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไว้ส าหรับการใช้บังคับบทเฉพาะกาลด้ว ย
เพราะบทเฉพาะกาลดังกล่าวมีผลใช้บังคับเพียงในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น การไม่กาหนดเงื่อนไขหรือเงื่อน
เวลาในบทเฉพาะกาลไว้ อาจทาให้บทเฉพาะกาลนั้นใช้บังคับได้ตลอดไปในฐานะบทบังคับเป็นการถาวร มิใช่ใน
ฐานะบทเฉพาะกาล
สาหรับการกาหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในบทเฉพาะกาลนั้น ควรใช้ถ้อยคาที่แสดง
ให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาดังกล่าวแล้วจะมีผลทาให้ บทเฉพาะกาลนั้นสิ้นสุด
ลง เช่น “...จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ” หรือ “ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ” เป็นต้น
(๕) การมีผลใช้บังคับของบทเฉพาะกาล ต้องพิจารณาประกอบกับวันใช้บังคับของร่าง
พระราชบัญญัติด้วย เนื่องจากวันที่กฎหมายใช้บังคับกับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยทั่วไปแล้ว มักจะ
เป็นคนละวัน จึงอาจทาให้เกิดช่องว่างในการใช้กฎหมายหรือปัญหาการตีความขึ้นได้
ในกรณีของสถานะของบุคคลหรือกรรมการที่สิ้นสุดลงพร้อมกับการยกเลิกกฎหมาย
ฉบับเดิมหรือการแก้ไขเพิ่มเติม ถ้อยคาที่ใช้ในบทเฉพาะกาลจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยยึดวันสุดท้าย ที่
สถานะหรือการดารงตาแหน่งของบุคคลเป็นหลัก เพราะเมื่อกฎหมายใหม่ใช้บังคับวันใดแล้ว สถานะหรือ การ
ดารงตาแหน่งของบุคคลที่เคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิมย่อมสิ้นสภาพ หากไม่มีการเขียนบทเฉพาะกาลไว้ ซึ่ง
สามารถเลือกใช้ได้ ๒ รูป แบบ คือ รูป แบบที่หนึ่ง ใช้คาว่า “...ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา” ซึ่ งจะใช้กับกรณีที่วันใช้ บังคับพระราชบั ญญัติกาหนดว่าคือวั นถัดจากวั น
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา หรื อ รู ป แบบที่ ส อง ใช้ ค าว่ า “...ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ” ซึ่งจะใช้บังคับกับกรณีที่กาหนดวันใช้บังคับพระราชบัญญัติหลังพ้นระยะเวลาที่
กาหนดไว้นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้ งนี้ แนวทางดังกล่าวก็นาไปใช้ในกรณีการเขียนบทเฉพาะกาล
รองรับการใช้บังคับกฎหมายลาดับรองตามกฎหมายเดิมด้วยเช่นกัน
(๖) ในกรณีที่มีการกาหนดบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต้องมีการ
เขียนบทบัญญัติมาตรารักษาการด้วยเสมอ เนื่องจากจะต้องมีผู้รักษาการรั บผิดชอบในการดาเนินการให้เป็นไป
ตามบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติฉบับนั้น
(๗) การเขียนบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกฎหมายลาดับรองตามกฎหมายเดิม ต้องเขียน
ในลักษณะที่ว่า ให้ยังคงใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายใหม่จนกว่าจะได้มีกฎหมายลาดับรองตาม
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กฎหมายใหม่ (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๖/๒๕๑๗) มิใช่เขียนแต่เฉพาะว่าให้กฎหมายลาดับรองตามกฎหมายเดิมยังคงใช้
บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายใหม่เท่านั้น เพราะการเขียนเช่นนี้มีผลทาให้กฎหมายลาดับรองซึ่ง
อาศัยอานาจตามกฎหมายเดิมมีผลใช้บังคับตลอดไป มิใช่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่มีกฎหมาย
ใหม่ใช้บังคับแล้ว
นอกจากนั้ น ในกรณีที่ม าตรารักษาการตามกฎหมายฉบับเดิมกาหนดให้ รัฐ มนตรี ผู้
รักษาการสามารถออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับได้ แต่ในมาตราที่เป็นเนื้อหาสาระตาม
กฎหมายฉบับที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกาหนดให้มีการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงเพียงสองประเภท
เท่านั้น เมื่อกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกมาตราดังกล่าวย่อมมีผลทาให้กฎกระทรวงและประกาศที่ได้เคย
ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตราดังกล่าวสิ้นสุดลงไปด้วย ซึ่งหากยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าวในช่วง
รอยต่ อ นี้ อ าจมี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละประชาชนได้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดให้ น า
กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายฉบับเดิมมาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ใหม่ โดยมีบทเฉพาะกาลกาหนดให้กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายฉบับเดิมมีผลใช้บังคับต่อไปได้
ต่อไป แต่ไม่กาหนดรายชื่อของกฎหมายลาดับรองให้ครบถ้วนตามมาตรารักษาการที่มีรายชื่อกฎหมายลาดับ
รองที่ต้องออกมาใช้บังคับหลายประเภท
(๘) ในช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้กฎหมายใหม่บางครั้งจาเป็นต้องเขียนบทเฉพาะกาลเรื่อ ง
กาหนดให้ มีคณะกรรมการบริ ห ารขึ้น มาชุดหนึ่งเพื่อดาเนินการบริหารชั่ว คราว โดยกาหนดให้ มีการเลื อก
คณะกรรมการบริหารตามกฎหมายใหม่ภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริหารตามกฎหมาย
ใหม่เข้ามาดาเนินการบริหารได้โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อมิให้บริการสาธารณะของรัฐต้องหยุดชะงัก (เรื่องเสร็จที่ ๕๓๘
– ๕๔๐/๒๕๔๐)
(๙) การกาหนดให้บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งใดตามกฎหมายเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎหมาย
ใหม่มีผลใช้บังคับ ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามกฎหมายฉบับเดิม และหากตาแหน่ง
ดังกล่าวว่างลงก่อนครบวาระแล้ว ต้องกาหนดให้มีการแต่งตั้ งบุคคลอื่นขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างเพื่อปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าจะครบวาระของผู้ที่ตนแทนได้ โดยกาหนดผู้มีอานาจแต่งตั้งไว้ด้วย
กรณีเคยมีปัญหาเกิดขึ้นว่า กฎหมายใหม่มีบทเฉพาะกาลกาหนดให้บุคคลซึ่งเคย
ดารงตาแหน่งใดตามกฎหมายเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ ยั งคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งหาก
ตาแหน่งดังกล่าวว่างลงก่อนครบวาระแล้ว จะแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างเพื่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะ
ครบวาระของผู้ที่ตนแทน แต่กฎหมายใหม่มิได้กาหนดผู้มีอานาจแต่งตั้งไว้ จึงมีปัญหาว่าการแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น
แทนตาแหน่งที่ว่างเป็นอานาจของผู้ใด ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยให้ความเห็นว่า เมื่อกฎหมายใหม่
ระบุให้มีการแต่งตั้งตาแหน่งดังกล่าวได้ แต่มิได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าเป็นอานาจของผู้ใด จะถือว่าแต่งตั้งไม่ได้นั้น
ย่อมไม่ถูกต้อง เพราะการแต่งตั้งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในอานาจทั่วไปที่ให้ไว้แก่รัฐมนตรีในมาตรา
รักษาการ มิฉะนั้นแล้วกฎหมายก็จะไม่มีผลใช้บังคับได้เลย ซึ่งย่อมไม่ใช่ความประสงค์ของผู้ร่างกฎหมาย (เรื่อง
เสร็จที่ ๑๓๒/๒๕๐๐)
(๑๐) การเปลี่ยนสถานะของนิติบุคคลซึ่งเป็นองค์กรตามกฎหมายลาดับรองไปเป็นนิติ
บุคคลซึ่งเป็นองค์กรตามกฎหมายแม่ (พระราชบัญญัติ) ไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกองค์กรนั้น หากเป็นการเปลี่ยน
สถานะของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเท่านั้น การยกเลิกกฎหมายลาดับรองดังกล่าวจึงจาเป็นต้องเขียนบท
เฉพาะกาลรองรับการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสิทธิประโยชน์ไว้ในพระราชบัญญัติฉบับใหม่เสนอ (เรื่องเส ร็จที่
๕๗๖/๒๕๔๑)
(๑๑) การเขียนบทเฉพาะกาลเพื่อให้มีการดาเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อเร่งรัดการดาเนินการให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่มีผลใช้บังคับได้เร็วขึ้นสามารถ
กระทาได้ เช่น ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. .... นอกจากนั้น ยังอาจ
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เขีย นบทเฉพาะกาลเพื่ อกาหนดให้ พ ระราชบัญ ญัติ เดิม เป็ นอั นยกเลิ กไปได้โ ดยไม่ต้ องมีบ ทบัญ ญัติ ยกเลิ ก
พระราชบัญญัติเดิม (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๔/๒๕๔๑)
(๑๒) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทเฉพาะกาลนั้นสามารถกระทาได้กับกรณีของการ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทั่วไปของกฎหมาย
การแก้ ไขบทเฉพาะกาลมีขึ้นได้ในกรณีที่ไม่ ส ามารถดาเนินการให้ เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลได้ หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
หรือขยายระยะเวลาที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาล”
๒.๒ รูปแบบของการเขียนบทเฉพาะกาล
(๑) การกาหนดบทเฉพาะกาลให้มีคณะกรรมการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
อาเภอและตาบล พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) ที่นายอาเภอแต่ละ
อาเภอมีคาสั่งแต่งตั้งตามหนั งสือกรมการปกครอง ด่ว นที่สุ ด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๙๗๔๕ ลงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ตามระเบียบนี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ตามระเบียบนี้ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
(๒) การกาหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการตามกฎหมายเดิมอยู่ในตาแหน่งต่อไป
จนถึงความออกตามวาระ
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๗ ให้กรรมการตาม (๕) และ (๖) ของข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอยู่ก่อนหรือ
ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ยังคงเป็นกรรมการต่อไปจนกว่าจะครบวาระสี่ปี นับแต่วันที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือพ้นจากตาแหน่ง แต่ในกรณีที่ไม่มีการกาหนดวาระไว้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
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(๓) การกาหนดบทเฉพาะกาลให้รองรับคาร้องหรือคาขอที่ได้ยื่นไว้ตามกฎหมายเดิม
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๑๐ การดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรคนใดที่ได้ยื่นไว้ก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ แต่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าได้ยื่นไว้ตามระเบียบนี้
(๔) การกาหนดบทเฉพาะกาลให้รองรับขั้นตอนการดาเนินการตามกฎหมายเดิม
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๔๐ วิธีการงบประมาณที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๔๑ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบ และวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้กาหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒๔ การใดที่ได้ดาเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังดาเนินการไม่แล้ว
เสร็จ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ตัวอย่าง
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่อนหรือในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะ
แล้วเสร็จ
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(๕) การกาหนดบทเฉพาะกาลให้รองรับหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายเดิม
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้ อ ๓๒
วรรคสอง ให้ บ รรดาระเบี ย บ ประกาศ หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การที่ เ กี่ ย วกั บ
คณะกรรมการชุมชนดังกล่าวที่ยังใช้บังคับในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้
(๖) การกาหนดบทเฉพาะกาลให้รองรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ก่อนกฎหมายใช้
บังคับ
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๑๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนก่อน
วั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ และได้ ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนไปตามหนั ง สื อ สั่ ง การของ
กระทรวงมหาดไทย หรือประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และไม่เกินอัตราที่กาหนดตามข้อ ๗ ณ เวลานั้น ให้ถือว่าการดาเนินการนั้น
เป็นไปตามระเบียบนี้
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนยังไม่แ ล้วเสร็จก่อน
วัน ที่ระเบีย บนี้ ใช้บั งคับ ให้ ดาเนิ นการต่อไปตามหนังสื อสั่ งการของกระทรวงมหาดไทย หรือประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อ ง แล้วแต่กรณี
ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่ว ยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่ว ยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๓ สาหรับการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่
ระเบียบนี้ ใช้บังคับและยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์นั้นจนกว่าจะแล้ว
เสร็จ
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ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่ว ยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย

ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีและได้เบิกจ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗/ว ๓๘๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ให้ถือว่าเป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบนี้
สาหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติต ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๗) การกาหนดบทเฉพาะกาลให้การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายเดิม เป็น
การอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒๓ ในกรณีสถานศึกษาใดมีเงินรายได้สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารน าเงิ น รายได้ ข องสถานศึ ก ษาไปจั ด สรรเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาตาม
ระเบียบนี้

ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ ตามคานิยาม คาว่า “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบนี้ อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบนี้
รายจ่ายของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐ ของระเบียบ
นี้ที่ได้ดาเนินการไปแล้วและได้กระทาโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นการกระทาที่ชอบ
ตามระเบียบนี้
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(๘) การกาหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการดาเนินการก่อนมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
ใหม่ใช้บังคับ
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้ อ ๒๖ การจั ด ท าบั ญ ชี แ ละรู ป แบบบั ญ ชี ข องสถานศึ ก ษาตามข้ อ ๑๙ หาก
กระทรวงการคลังยังไม่ได้กาหนดไว้ ให้นาการจัดทาบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่ากระทรวงการคลังจะ
กาหนด

(๙) การกาหนดบทเฉพาะกาลรับรองการกระทาที่เกิดขึ้นก่อนมีกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ผู้ รั บ บ านาญ ลู กจ้ าง และพนั กงานจ้าง แล้ ว แต่กรณีไปแล้ ว ก่อนระเบียบนี้ใ ช้บังคับ หากการ
ดาเนินการ ดังกล่าวสอดคล้องและไม่เกินอัตราตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือว่าการดาเนินการนั้น
เป็นไปตาม ระเบียบนี้
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่งเกินอัตราที่คณะกรรมการ
ตามข้อ ๕ กาหนด ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว
ตัวอย่าง
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดให้เงิ นประโยชน์ต อบแทนอื่นเป็ น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๗ เงินทุนการศึกษาสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก่ อ นระเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ หากการด าเนิ น การดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งและไม่ เ กิ น อั ต ราตามที่
คณะกรรมการ ตามข้อ ๕ กาหนด ให้ถือว่าการดาเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินทุนการศึกษาสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งเกินอัตรา
ตามที่ คณะกรรมการตามข้อ ๕ กาหนด ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว
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(๑๐) การกาหนดบทเฉพาะกาลรองรับสิทธิที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายเก่า
ตัวอย่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงมีสิทธิประดับเข็มตามที่มีอยู่เดิมหรือตาม
ระเบียบนี้
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