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รายการ ร้ อ ยเรื่ อ ง...เมื อ งไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และคณะทางานด้านข้อมูลรายการร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๘-๒๑
เรื่อง
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซาซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียบเรียง นางสาวขวัญชนก วิบูลย์คา นิติกรชานาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สานักวิชาการ
ออกอากาศ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
“กฎหมายเพียงแต่หลับ แต่ไม่เคยตาย” เป็นภาษิตเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความหมายว่า “กฎหมายนันแม้จะ
ตราออกมาเนิ่นนานแล้วก็ย่อมยังคงเป็นกฎหมายอยู่ แม้ในบางสมัยจะไม่ได้นามาใช้เลย ด้วยเหตุผลที่ว่าหากยังไม่มี
การยกเลิกไปแล้ว เมื่อหยิบยกขึนมาในคราใดย่อมยังคงมีผลบังคับใช้ได้อยู่เสมอ” ดังนัน แม้ข้อความที่ปรากฏอยู่ใน
กฎหมายจะมีความล้าสมัย หรือเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน เนื่องจากไม่มีกรณีตามกฎหมายเกิดขึน
หรือ เป็ น กฎหมายที่ ไม่ มีส ภาพบั งคับ ใช้ อย่ างแท้ จ ริง เนื่ องจากตราขึนเฉพาะคราว ก็ ไม่ ถื อว่ากฎหมายนั นสิ นสุ ด
การบังคับใช้ จนกว่าจะได้ดาเนินการยกเลิกกฎหมายดังกล่าว การสินสุดแห่งการบัง คับใช้กฎหมายหรือการยกเลิก
กฎหมายสามารถดาเนินการได้หลายกรณี ทังการยกเลิกกฎหมายโดยตรง โดยการกาหนดเวลาสินสุดแห่งการบังคับใช้
กฎหมายไว้ในกฎหมายฉบับนันเอง หรือการตรากฎหมายฉบับใหม่ขึนมาเพื่อยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม ซึ่งอาจจะเป็น
การยกเลิ กทั งฉบั บ หรื อเฉพาะบางบทบางมาตราก็ได้ หรือ การที่ รัฐ สภาไม่ อนุ มั ติ พ ระราชก าหนด ย่ อมมี ผ ลเป็ น
การยกเลิกพระราชกาหนดนันด้วย นอกจากนี กฎหมายยังอาจถูกยกเลิกโดยปริยาย โดยการตรากฎหมายฉบับใหม่ที่มี
บทบัญญัติในเรื่องเดียวกันกับบทบัญญัติในกฎหมายฉบับเก่า หรือกรณีที่บทบัญญัติในกฎหมายฉบับเก่ามีข้อความ
ขัดแย้งกับกฎหมายฉบั บใหม่ ในกรณีเช่นนีต้องถือว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า หรือการที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายนันเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ จึงถือว่ากฎหมายนันถูกยกเลิกไป
โดยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบั ญ ญั ติ ย กเลิ ก กฎหมายบางฉบั บ ที่ ห มดความจาเป็ น หรือ ซ าซ้ อ นกั บ กฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นกฎหมายที่ตราขึนเพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติและประกาศของคณะปฏิวัติ จานวน ๑๑ ฉบับ ที่ไม่มีสภาพบังคับใช้
อย่างแท้จริงหรือเป็นกฎหมายที่ซาซ้อนกับกฎหมายที่ตราขึนในภายหลัง โดยมีเหตุผลในการเสนอให้ยกเลิกกฎหมาย
แต่ละฉบับดังนี
๑. พระราชบัญ ญั ติค วบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพ ย์สิน ของคนต่างด้าวบางจาพวกในภาวะ
คับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔
เนื่ องจากกฎหมายฉบั บ นี ตราขึ นเฉพาะคราวเพื่ อ ควบคุ ม และจั ด การกิ จ การหรือ ทรัพ ย์สิ น ของ
คนต่างด้าวบางจาพวกในช่วงเวลาที่ราชอาณาจักรไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อคราวสงครามโลก
ครังที่สอง ซึ่งปัจจุบันภาวการณ์สงครามได้สินสุดลงแล้ว และกฎหมายได้กาหนดให้มีการจัดตังคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เพื่อควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจาพวกขึน แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการตังคณะกรรมการ
ดังกล่าว จึงทาให้ไม่มีสภาพบังคับอย่างแท้จริง

-๒๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
เนื่องจากกฎหมายฉบับนีตราขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งสินค้าออกเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
แต่ ป รากฏว่า บทบั ญ ญั ติ ในกฎหมายฉบั บ นี มี เนื อหาสาระเป็ น การควบคุ ม การส่ งสิ น ค้ าออกนอกราชอาณาจั ก ร
ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการส่งออกของประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับกับการส่งออกและนาเข้าสินค้า
อยู่แล้ว กรณี จึงมิได้มีการน ากฎหมายฉบับนี มาใช้ในการบริห ารงานตามนโยบายของกระทรวงพาณิ ชย์ในปัจจุบัน
สมควรยกเลิกกฎหมายฉบับนี
๓. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะ
และที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
เนื่องจากกฎหมายฉบับนีตราขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการขึนค่าเช่าและการให้เลิกเช่าเคหะ
และที่ ดิ น เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในภาวะคั บ ขั น แต่ โ ดยที่ ปั จ จุ บั น ภาวะคั บ ขั น ดั ง กล่ า ว
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว จึงไม่มีความจาเป็นที่จะกาหนดให้มีการควบคุมค่าเช่าในลักษณะดังกล่าวต่อไป อีกทังควรปล่อยให้
การกาหนดอัตราค่าเช่าเป็นไปตามกลไกของตลาดและการตกลงกันของคู่สัญญา
๔. พระราชบัญญัติป้องกันการกระทาบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑
เนื่องจากกฎหมายฉบับนีตราขึนในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมผู้ขนส่งสินค้าทางเรือมิให้กาหนด
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการขนส่ งที่ไม่เป็ น ธรรมต่อผู้ ส่ งออก แต่ในปัจจุบั นมีการออกกฎหมายฉบับอื่น มาใช้บังคับแทน
รวมทังไม่เอือต่อการประกอบการขนส่งสิน ค้า ทางเรือที่ดาเนินการอยู่ ทาให้ ไม่ไ ด้มีการนามาใช้ในการบริหารงาน
ตามนโยบายด้านการพาณิชยนาวีของรัฐบาลในปัจจุบัน จึงสมควรยกเลิกกฎหมายฉบับนี
๕. พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘
เนื่องจากกฎหมายฉบับนีตราขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการจัดตังสถานสินเชื่อท้องถิ่นได้
และในขณะนั นกฎหมายโรงรับจานายังไม่มีขอบเขตกว้างขวางเพียงพอ แต่ปัจจุบันสถานประกอบการโรงรับจานา
มีจานวนมากขึน จึงไม่มีความจาเป็นจะต้องมีกฎหมายฉบับนีอีกต่อไป
๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๒
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
เนื่องจากกฎหมายฉบับนีตราขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจากัดเวลาในการเล่นโบว์ลิ่งและเล่นสเก็ตของ
ประชาชนทั่วไป โดยกาหนดเวลาการให้บริการของสถานโบว์ลิ่งและสถานเล่นสเก็ต อย่างไรก็ดี โบว์ลิ่งและสเก็ตจัดอยู่
ในประเภทของกีฬาชนิดหนึ่ง จึงไม่ควรมีการจากัดเวลาในการเล่นและการให้บริการไว้ กรณีจึงไม่มีความจาเป็นจะต้อง
มีกฎหมายฉบับนีอีกต่อไป
อนึ่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
จึงส่งผลให้พระราชบัญญัติและประกาศของคณะปฏิวัติ ตามรายชื่อที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี ถูกยกเลิกหรือ
สินสุดการบังคับใช้เป็นกฎหมาย ตังแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
จากเหตุผ ลในการเสนอให้ ย กเลิ กกฎหมายบางฉบั บ ข้างต้น แสดงให้ เห็ นว่า กฎหมายหลายฉบั บตราขึ น
เพื่ อ ใช้ บั ง คั บ เฉพาะในบางสถานการณ์ ขณะที่ ห ลายฉบั บ หมดความจ าเป็ น และไม่ มี ก ารใช้ บั งคั บ อย่ า งแท้ จ ริ ง
เพราะไม่ เหมาะสมหรื อ สอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ในปั จ จุ บั น หรื อ มี ก ฎหมายอื่ น ที่ ต ราขึ นใช้ บั งคั บ ในภายหลั ง
ซึง่ มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากกว่า แต่กฎหมายเหล่านีจะไม่สินสุด
การบังคับใช้ จนกว่าจะมีการยกเลิก ดังนัน จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือ
ซาซ้อนกับกฎหมายอื่นอย่างเป็นระบบต่อไป
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